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Perfection made simple 

 

Katalysator  Product Categorie: C 5 
 
Toepassingsgebied 

Drogingversneller voor 2-komponenten polyurethaan producten. 
 
Aanvullende informatie 

Toevoeging van JET 5 zal de chemische reactie tussen isocyanaat verharder en acryl hars van het product versnellen. 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
Ø 0,5 % 

Dichtheid 
0,780 – 0,880 g/cm³ 

Opslagtemperatuur 
min. 5°C tot max. 45°C 

Houdbaarheid 
36 maanden 

 
Applicatie 

Meng het twee componenten polyurethaan product met verharder en verdunner zoals gegeven in het technisch 
informatieblad. Gebruik de hoeveelheid aangemaakt product om de hoeveelheid JET 5 te bepalen dat kan worden 
toegevoegd. 

Belangrijk: De toevoeging van JET 5 zal de potlife verkorten. Gebruik een snelle verdunner bij temperaturen beneden 12°C. 
1% JET 5 = 1 maatdopje JET 5 per liter aangemaakt product (product + verharder + verdunner). 
 
JET 5 altijd in kleine hoeveelheden gebruiken(4% max). Bij gebruik van teveel JET 5, is er een risico op glans verlies. 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Zoals aangegeven in het technisch informatieblad van het product waarin JET 5 wordt gebruikt.   
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1. Droging bij lage temperaturen 
De normale verwerkingstemperatuur is 20°C. Als de verwerkinstemperatuur lager 
is, gebruik dan onderstaande percentages: 

 

Temperatuur 12°C 15°C 18°C 

PROFILLER GREY 2 % 2 % 1 % 

2. Versnelde droging 
De droogtijd voor 2-komponenten polyurethaan producten bij 60°C (object temperatuur) is 30 
minuten. Bij reparatie van afzonderlijke delen, kan de droogtijd worden terug gebracht tot 20 
min. bij 60°C (temperatuur en de volgend percentage in acht nemen): 

 PROFILLER GREY 

% JET 5 1 – 2% 

 
Afwerking 
 
Veiligheidsinformatie 

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm 

Uitsluitend voor professioneel gebruik 

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht 


