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Použitie:  Prísada pre urýchlenie schnutia Glasurit VOC bezfarebného laku 923-610E Eco Balance na vzduchu resp. 
 pri teplote v dielni  na zvislých a vodorovných plochách. Používaním prísady 523-65E Eco Balance je možné 
 rýchlejšie dosiahnuť odolnosť voči prachu. Podstatne sa zlepši brúsiteľnosť, leštiteľnosť a pripravenosť dielov 
 na montáž. Prísada je vhodná predovšetkým pre lakovne, v ktorých sa z dôvodu úspory energií vykonáva 
 sušenie bezfarebného laku pri teplote objektu nižšej ako 60 º C. Používaním 523-65E Eco Balance sa dá 
 skrátiť tiež obsadenosť kombinovanej kabíny alebo sušiacej pece. Prísada 523-65E Eco Balance sa hodí 
 najmä na drobné opravy. 
Vlastnosti:  Skrátenie času sušenia pri teplote v dielni. 
 Zdokonalenie vysušenia a preschnutia, ako aj leštiteľnosti. 
 
 

 

Pomer miešania:  3 : 1 : 1 

 
100 obj. % 923-610E Eco Balance 

  33 obj. % 929-61E Eco Balance 

  33 obj. % 523-65E Eco Balance 
 

 

Striekacia 

viskozita DIN 4 

20 °C 

18 – 21 sek. Použiteľnosť:    
20 °C: 

15 – 60 min. 

 

 

Horná nádobka 

Striekací tlak 
V súlade s technickou informáciou príslušného produktu, do ktorého sa                                
523-65E Eco Balance pridáva. 

 

 

Počet nástrekov: 1 ½ bez medzidvetrania Hrúbka vrstvy: asi 50 µm 

 

 

Sušenie:  

923-610E Eco Balance 
20 º C 40 º C 60 º C 

Odolnosť voči prachu po: 20 – 30 min. * 10 – 15 min. < 10 min. 
Leštiteľný po: 2 – 3 hod. 1 hod. ** 1 hod. ** 

* Lakovacia kabína v režime obehu vzduchu. 
** Čas zotrvania pri teplote v dielni po vysušení v sušiacej peci. 

 

Bezpečnostné pokyny 

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


