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Product Code Formaat Houdbaarheid 
MAXIMUM VERHARDER MXM32/M 500ml Blik 2 jaar 
MAXIMUM VERHARDER MXMH/25 2.5L Blik 2 jaar 
    

TOEPASSINGSINFORMATIE 

 

BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies. 
Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het 
etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. 

Aanvullende informatie 

 
Belangrijke opmerkingen 

Deze 2K-verharder bevat isocyanaten. Raadpleeg voor gebruik het 
veiligheidsinformatieblad. 
Houd verharders afgesloten en uit de buurt van vocht. 
2K-verharders mogen niet zonder toevoegingen worden gebruikt. Ze 
moeten altijd worden gemengd met transparante lakken, primers of verf. 

TECHNISCHE INFORMATIE 
Fysische eigenschappen 

 

  
Voorkomen  Heldere, kleurloze vloeistof 
Kleur Kleurloos 
Dichtheid 0,946 g/cm³ 
Percentage vaste stoffen 30 massaprocent 
  

VOS-informatie 

 

 

Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 652 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is  

Opslag  

Aanbevolen opslagtemperatuur: 5 °C - 25 °C 

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren.  

Aanverwante producten 

 

Product Code Formaat 
   

Neem voor technische ondersteuning contact op met de technische afdeling van U-POL via technicalsupport@u-pol.com 

U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de gebruiker niet de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. De 
bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid 
van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen 
voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze 
gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of op de website van U-POL op WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor 
de verkregen resultaten van anderen over wier methoden wij geen controle hebben en U-POL is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgschade 
of incidentele schade, inclusief winstderving. U-POL is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of misbruik van haar producten en biedt geen enkele 
garantie, expliciet of impliciet, op de toepassing ervan. 

 

U-POL Limited 
Denington Road 
NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom 
T +44 (0) 1933 230310 
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com 

U-POL Netherlands B.V. 
Hoorgoorddreef 15 

1101BA Amsterdam - Netherlands 
T +31 20 240 2216 

technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com 

mailto:technicalsupport@u-pol.com
http://www.u-pol.com/
mailto:technicalsupport@u-pol.com
http://www.u-pol.com/

