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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICOS 2K 8983 é um produto especial particularmente 

estudado para acelerar a secagem do nosso VERNIZ ACRÍLICO VOC 8900. 

 

 ASPECTO 

Limpo e incolor. 

 

FORMA DE FORNECIMENTO 

O ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICOS 2K 8983  é fornecido em embalagens metálicas de 1 Ltr. 

 

FORMA DE ARMAZENAMENTO 

O ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICOS 2K  8983 deverá ser armazenado na sua embalagem de 

origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 

25ºC, por um período máximo de 12 meses. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Densidade [ME-10] 0,985 ± 0,005 gr/cm3        

Viscosidade 12”   CF4   a 20ºC                  DIN 53.211 

Ponto de Inflamação Superior a 35ºC 

Estabilidade 12 meses 

Cor incolor 

  

UTILIZAÇÃO 

O ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICOS 2K  8983 para além da sua utilização principal – 

acelerador de secagem do nosso VERNIZ ACRÍLICO VOC 8090 – é ainda recomendado como 

acelerante de secagem dos nossos esmaltes e vernizes PUR e acrílicos 2K. 
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O ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICOS 2K 8983 deve ser misturado com o VERNIZ ACRÍLICO 

VOC 8900, (na prática substituindo o Diluente) nas seguintes proporções:  

VERNIZ ACRÍLICO VOC 8900 

+ 

ENDURECEDOR 8910 

+ 

Max. 15% de  ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICOS 2K  8983 

 

VERNIZ ACRÍLICO VOC 8900 

+ 

ENDURECEDOR 8911 

+ 

Max. 10% de  ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICOS 2K  8983 

 

Deve ser aplicado preferencialmente em reparações de pequenas áreas. 

Não aconselhamos a sua utilização na repintura de superfícies horizontais 

 

SEGURANÇA 

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. 

 

 

 

A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e tratada pela nossa organização. Está baseada nos nossos 
melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis 
pela sua correcção, precisão e plenitude. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus 

propósitos. 
A Ficha de Dados de Segurança do produto e os Avisos relevantes apresentados na etiqueta do produto devem ser respeitados. 

Todos os direitos reservados. 
Poderemos modificar e/ou interromper o funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a 
nossa vontade e sem aviso prévio, não assumindo qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas 

nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para quaisquer futuras alterações e emendas. 

 


