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Nazwa produktu: konwerter dwuskładnikowych lakierów 

akrylowych APP Acryl Converter. APP Nr: 030550. 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
Dodatek do dwuskładnikowych lakierów akrylowych grupy HS i MS. Powoduje on zmianę 
mechanizmu utwardzania tych produktów z 2K na 1K - konwertuje produkt 
chemoutwardzalny na produkt utwardzany przez odparowania rozcieńczalnika. 
 
Opakowanie: 1,0L. 

 
Produkt i dodatki: APP Acryl Converter 

APP 2K Acryl Verdunnung AVN/AVS. 
 

Podstawowe składniki:  
 

Barwa: transparentny bezbarwny. 
 

  
Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania np. podczas 

przygotowywania lakierów do samodzielnego napełniania 
pojemników ciśnieniowych np. APP Pre-Fill Gas. Umożliwia on 
magazynowanie produktu gotowego do natrysku dużo dłużej niż 
określa to tzw. czas życia produktu chemoutwardzalnego 
gotowego do natrysku. 

Stosowanie  
Proporcje mieszania: 
 

: :
 

 

 
2 objętości Dowolny lakier akrylowy 2K 
1 objętość APP Acryl Converter 
20-30% APP 2K Acryl Verdunnung 

 
Uwaga! 
Po dodaniu APP Acryl Converter nie dodawać utwardzacza. 
 

 

S

 
 

 

 
Lepkość natryskowa w +20°C: 18-20 s 4 mm DIN. 
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Nanoszenie:  

 

 

 
 

Nanosić pistoletem natryskowym wyposażonym w dyszę 
ø1,3-ø1,5 mm przy ciśnieniu powietrza od 2 do 3,5 bar. 
 

 

 

 

Ilość warstw: 2 x 1. 
Zalecane warunki pracy: 

- minimalna temperatura: +10°C 
- maksymalna wilgotność względna: 70%. 

 

 

 
 
Czas odparowania między warstwami w temperaturze +20°C: 

- 10 minut. 
 

Suszenie 
 

 
 

 
W temperaturze +20°C: 
Pyłosuchość: 15 minut. 
Możliwość manipulacji: 1 godzina. 
Pełne utwardzenie: 6-8 godzin.  

Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

 


