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Siliconen condensatie versneller 
  
Beschrijving 
Deze 1 component wittige emulsie wordt aan de A component van condensatie siliconen toegevoegd 
om de verwerkingstijd en de ontmaltijd van siliconen te verkorten . 
De werking van deze versneller is zeer sterk afhankelijk van de formulering van de condensatie 
siliconen en de gebruikte harder. 
  
Verwerking  
Deze versneller kan aan de A component worden toegevoegd waarna de versnelde A component 
gewoon weer op te bergen is. De versnelde A hoeft dus niet meteen gebruikt te worden. (Tenzij u 
harder heeft toegevoegd) 
Grofweg kan als leidraad gebruikt worden dat 0,1% versneller (tov het gewicht aan A component) de 
verwerkingstijd met 15% verkort. 
Doe zelf altijd een test om te zien welke hoeveelheid in uw situatie en met uw siliconen en harder de 
beste verwerkingstijd en ontmaltijd geeft. 
Normaal raden wij aan tussen 0,1 en 2% te blijven. Dus bijvoorbeeld 1 tot 20 gram versneller op 1 kg 
A component. 
 
Belangrijk: De luchtvochtigheid, vocht in het oppervlak dat u bedekt met siliconen en het vocht in de 
siliconen zelf hebben een zeer groot effect op de uithardtijd van condensatie siliconen. Temperatuur 
heeft ook een beetje invloed maar duidelijk minder. Alle tests worden gedaan bij 20oC en 50% 
luchtvochtigheid. Grotere vocht% versnellend e siliconen. Hogere temperaturen toto 35oC versnelt de 
siliconen eveneens. Lagere temperaturen en lagere vochtigheid vertragen de siliconen. 
 
Houdbaarheid 
In een gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 2 jaar. 
 
Veiligheidseisen 
Dit product kan corrosief zijn voor zowel lichaam als materialen. Gebruik vloeibare strakke 
handschoenen, een schort en een splash bril. 
Bij contact met de ogen: spoel enkele minuten af met vers schoon water 
Contact met de huid: was de huid met zeep. 
Raadpleeg een arts wanneer irritaties erger of hardnekkig zijn. 
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