
coatingsFortiDur

7900 FORTIDUR VERSNELLER

De 7900 FortiDur Versneller is toepasbaar op de FortiDur productlijn . 
Daar waar een snellere droging en doordroging gewenst is.

TOEPASSING
Toepasbaar op de volledige FortiDur Productlijn. Voor 
vragen over de toepassing dient te worden overlegd met uw 
verkoopadviseur.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering Etiketteringsvoorschrift: volgens de 
Gevaarlijke Stoffen Richtlijn
67/548/EEG. 
Zie veiligheidsinformatieblad (vb) 

Schadelijke en irriterend bij 
inademing, bij aanraking met de 
huid en ogen en bij opname door de 
mond. Spuitnevel niet inademen. Bij 
aanraking met de ogen onmiddellijk 
met overvloedig water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen. 
Niet eten, drinken of roken tijdens 
gebruik.

OVERIGE GEGEVENS

Verpakking Afhankelijk van de benodigde 
hoeveelheid in 1,0 - 2,5 - 5,0 ltr.

Houdbaarheid In originele, goed gesloten verpakking 
12 maanden mits binnen opgeslagen 
bij een temperatuur tussen 5 en 25C.

Opmerking “Daar Baril Coatings B.V. geen invloed 
heeft op de wijze van toepassing 
en omstandigheden, kan geen 
aansprakelijkheid op grond van 
bovenstaande gegevens aanvaard of 
gesteld worden”.

Bij dit product is het 
veiligheidsinformatieblad (vb) 
7900 FortiDur Versneller van 
kracht.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN
 
Estetische producteigenschappen

Uiterlijk Transparant.

Kleur Blank.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vaste stof gehalte Ca.1 volume %.

VOS gehalte 890 g/ltr.

Dichtheid Bij 20°C. Ca. 0,90 kg/ltr.

Viscositeit Uiteraard wordt in het algemeen de 
viscositeit verlaagd na het toevoegen 
van de versneller. Bij opslag van reeds 
verdund en/of gemengd product 
kan het voorkomen dat de eventuele 
bijhorende reactieve droging zorgt 
voor een langzame stijging van de 
viscositeit in de bus.

APPLICATIEGEGEVENS

Meng Instructies Toevoegen aan het reeds opgeroerde 
verfproduct en daarna onder goed 
roeren de PU versneller toevoegen.

Dosering 250 - 500ml 7900 toevoegen per 
20 ltr gemengt FortiDur product is 
voldoende.

GARANTIE & DISCLAIMER
Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts
een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde
omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist,
volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van
producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT
E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN
aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking
tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe 
schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt 
aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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