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TRDILCI 
UHS in HS akrilni trdilci 

 

Opis 
Kakovosten, večnamenski akrilni trdilec za 2K temeljna polnila, prozorne lake, itd. 
Na osnovi visoko kakovostnega izocianata in napolnjen z dušikom za podaljšanje roka uporabnosti. 
 

Mešalno razmerje 
Mešalno razmerje določenega izdelka je zapisano na etiketi izdelka in tehničnem listu (TDS). 
Zapisano je v obliki volumskega razmerja, medtem ko je količina razredčila izražena v odstotkih 
(vol. %) glede na komponento A. 
V nekaterih tehničnih listih so navedene tudi tabele z utežnimi mešalnimi razmerji. 
 
Mešalna razmerja je potrebno dosledno upoštevati, saj lahko neupoštevanje ustreznega 
mešalnega razmerja povzroči različne napake, ki so opazne takoj (vpliv na: čas sušenja, nanos, 
gladkost površine, sijaj...) ali kasneje (slab oprijem, izguba sijaja, razpoke ...). 
 

ROK UPORABE 
Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte 
embalaže. 

 
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 
Vedno preberite navodila. 
POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno 
opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta 
izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je 
odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 
Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in 
niso namenjeni za splošno uporabo. 
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem 
kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. 
Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred 
uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  
Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 
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