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Tu idlo H 507A
Charakteristika: je kapalné tvrdidlo pro epoxidové prysky ice. Tvrdidlo je na bázi
cykloaliaftického polyaminu s podílem alifatických a aromatických amín  . Neobsahuje
nonylfenol.

Fyzikální parametry:
Viskozita p i 25°C m Pa.s. 10  - 20
Vodíkový ekvivalent                g                         34
Hustota p i 20 °C kg/m 3 950- 980
Barva  (Gardner) nad  2

Pou ití: Tu idlo H  507A je  tvrdidlo pro epoxidové prysky ice. Je vhodné ke
em typ m laminací  p i teplotách nad 15°C.

Vy í tepelnou odolnost vytvrzené prysky ice lze dosáhnout
dotvrzením systému p i zvý ené teplot 50- 60 °C.
Doba zpracovatelnosti cca 40 minut.
Nízká viskozita sm si zaru uje rychlé a dokonalé prosycení vláken.
Pom r k prysky ici LH 160 : H 507A = 100 : 19
Pom r k prysky ici LH 260 : H 507A = 100 : 19

Balení/Skladování: Tento produkt je dodáván v sudech 180kg  30kg, 5kg, 1kg

Transport: Produkt musí být dopravován pouze v  uzav ených obalech. Skladovací
teploty by se m ly pohybovat v rozmezí teplot 10-30°C. Skladované
místo by m lo být suché, a bez p ímého slune ního sv tla. V p ípad
správného skladování je ivotnost 12 m síc .

Bezpe nostní doporu ení: Tu idlo H  507A   je ozna en jako „C“ íravý a Xn zdraví
kodlivý podléhá tedy platným zásadám vyplývajícím ze zásad manipulace s nebezpe nými

chemickými látkami.

Informace
Dal í p ípadné informace o výrobku vám poskytneme na telefonním ísle: +420 558 129 016.

Objednávky
Tel  +420 585 129 010, (021, 022)
Revize 30. ervence 2009
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