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Použitie:  Urýchľovač schnutia pre Glasurit VOC bezfarebný lak 923-610E Eco Balance. 
Vlastnosti:  Používaním tejto prísady sa zdokonaľuje chemická reaktivita pre rýchlejšiu brúsiteľnosť, leštiteľnosť a 

pripravenosť dielov na montáž. 523-15E Eco Balance je mimoriadne vhodný pre tie autoservisy a lakovne, 
ktoré - aby šetrili energetické zdroje - sušia bezfarebný lak pri teplote objektu nižšej ako 60 °C. 523-15E 
Eco Balance sa hodí najmä pre drobné opravy. Zlepšenie presušenia, zaschnutia a pevnosti na oblepenie. 

 
 

 

 

 

 

Miešací pomer: 
 

3 : 1 : 1 

100 obj. % 923-610E Eco Balance 

  33 obj. % 929-61E Eco Balance 

  33 obj. % 523-15E Eco Balance 

Premiešať a precediť pred aplikovaním. 
 

 

Striekacia 

viskozita DIN 4 

20 °C 

18 – 21 sek. 

 

 

Horná nádobka 

Striekací tlak 
V súlade s technickou informáciou príslušného produktu, do ktorého sa  
523-15E Eco Balance pridáva. 

 

 

Počet nástrekov: ½ + 1, bez medziodvetrania  
2, asi 3 min. čas odvetrania medzi nástrekmi pri aplikácii dvoch 
    nástrekov 

Hrúbka vrstvy: 
40 – 60 µm 

 

 

 

 923-610E Eco Balance 

Sušenie: 60 °C 

Sušenie: 40 °C 

Sušenie: 20 °C 

10 – 15 min. a výsledkom je ešte lepšia  leštiteľnosť.  
30 min. 
3 – 4 hod. 

 
 
 
 

Bezpečnostné pokyny 

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.                                                                                                                                           
Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.  


