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Versneller/SQ

Versneller/SQ is een uithardingsversneller voor PU-lak, op 
basis van metaalverbindingen.

Versneller/SQ verkort de droogtijd, na ca. 1 uur,is de PU-
lak schuurbaar en overschilderbaar. Dit kan handig zijn bij 
het repareren van mallen.

Versneller/SQ heeft een lange verwerktijd, 
uithardingsversneller treedt pas in werking op het
moment dat de PU-lak wordt opgebracht en in contact 
komt met luchtvochtigheid.

Versneller/SQ kan gebruikt worden als:
uithardingsversneller van Sealer

TOEPASSING

Uithardingsversneller voor Sealer

• Versnelt uitharding PU-lak (Sealer).
• Lange verwerktijd PU-lak (Sealer).
• Economisch in gebruik.

VOORDELEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam Versneller/SQ

Hoofdwerking Uithardingsvernseller voor Sealer

Vol. massa bij 15°C 0,98 kg/l +/- 0,02 (water = 1)

Viscositeit bij 40 °C Ca. 1,0 mm²/s

Vlampunt 46 °C

Kleur Kleurloos

Geur Karakteristiek

GEBRUIKSAANWIJZING

Versneller/SQ toevoegen aan Sealer, u gebruikt maximaal 
30 cc per liter. 
Goed doorroeren. Daarna kan de Sealer op de gebruikelijke 
manier worden opgebracht. Bij verwerking veiligheidsbril 
en beschermende handschoenen van nitrilrubber dragen, 
dikte > 0,45mm. In een slecht geventileerde ruimte 
adembescherming gebruiken (een masker met een 
geschikte gasfilter, type A1 overeenkomstig norm EN 
14387).

VERPAKKING EN OPSLAG

HOUDBAARHEID:
Tot 2 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten 
originele verpakking en op correcte manier.

VERPAKKING:
leverbaar in verpakking van 10 liter

OPSLAG:
Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen.  Bij twijfel vraag 
raad aan uw Demula-adviseur.

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van 
Versneller/SQ het veiligheidsinformatieblad grondig te 
raadplegen, omwille van een correct gebruik met 
betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede 
voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, 
opslag en gebruik.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

April 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.
De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij 
garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitsel omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel 
kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies. 


