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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Dodanie GUMILAK metal do GUMILAK METAL przyspiesza proces 

schnięcia i utwardzania, wzmacnia właściwości mechaniczne 

oraz zwiększa wytrzymałość nawet w najbardziej niekorzystnych 

warunkach. Utwardzacz posiada wysoką zawartość części sta-

łych, co zapewnia wysoką efektywność kosztową, a także niską 

zawartość LZO. Stosowanie utwardzacza GUMILAK o wysokiej za-

wartości ciał stałych: Po otwarciu zamknąć puszkę i przechowy-

wać w miejscu o niskiej wilgotności. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                                             

Ciężar właściwy 1,00– 1,02 kg/l 

Rozcieńczanie 
Dodać dobrze wstrząśnięty utwardzacz GUMI-
LAK metal w 10% obj. do GUMILAK metal. 
Rozcieńczyć odpowiednim rozpuszczalnikiem 
w zależności od narzędzi malarskich. 

Schnięcie 
2-3 godziny, bezdotykowo. 

Czas zachowania właściwości 

roboczych 

Czas zachowania właściwości roboczych mie-

szaniny wynosi 8-12 godzin. 

 

       

 

Utwardzacz 

Gumilak 

 

    

 Schnięcie : 2 -3 godziny 

 

 Rozcieńczanie: 10% obj. z 

Gumilak metal 

 

 Opakowanie: 375ml 
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STOSOWANIE UTWARDZACZA GUMILAK O WYSOKIEJ ZAWARTO-

ŚCI CIAŁ STAŁYCH 

Dodać dobrze wstrząśnięty utwardzacz GUMILAK metal w 10% obj. do GU-

MILAK metal. Rozcieńczyć odpowiednim rozpuszczalnikiem w zależności 

od narzędzi malarskich. 

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszce 

lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po 

czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki at-

mosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w miejscu chłodnym i o ni-

skiej wilgotności. 

ZNAKOWANIE 

 Niebezpieczny dla środowiska   

 Drażniący. 

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki (MSDS). 

BEZPIECZEŃSTWO  

Przeczytać informację znajdujące się na etykiecie na tylnej stronie pro-

duktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez 

poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwaran-

towana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzial-

ności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy 

i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

                       

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

