
 

 

 

Technische informatie 
 

 
 

ContiPur 2K Härter 

Verharder voor ContiPur Satin, ContiPur Gloss en ContiPur Klarlack 

 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid 
invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde 

eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de 

eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen. 
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Toepassingsgebied  Verharder ter verbetering van de laageigenschappen 
Toevoeging van ContiPur 2K Härter in ContiPur lakken verbetert de krasvastheid, 
bestendigheid tegen chemicaliën (Alcoholbestendig) en de vulkracht. 
 

 

   
 

   

 Verbetert de krasbestendigheid 

 Verbetert de chemicaliënbestendigheid 

 Verbetert de vulkracht 

 

 

 

 
Technische gegevens 
Leveringsvorm Kleurloos Glansgraad N.v.t. 

Verpakkings-

grootte  

250 gr. Verwerkingstijd Ca. 2 uur  

Specifiek gewicht Ca. 1,150 kg/Lt. Opslag [1] Koel en droog ca. 6 maanden 

Mengverhouding ContiPur Satin/Gloss/ Klarlack: Härter 

10:1 

EU-VOS Grenswaarde (Cat A/d): 130 g/lt. VOC (2010) Het 

VOC-Aandeel bedraag max. 130 g/lt. 
 

[1]  In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten. 

 

 

  Bindmiddelbasis Hydrofiles, alifatische poly-isocyanaat 
 

Inzetgebied en toepassingen 
 

Toepassing  ContiPur 2K Härter wordt in de aangegeven mengverhouding homogeen met de basislak 
ContiPur Satin, ContiPur Gloss of de ContiPur Klarlack gemengd. Tijdens het mengen 
dienen de randen van de verfmassa ook mee geroerd te worden. Dit intensieve mengen 
gebeurt het beste met een laagtoerig (< 400 r/min.), elektrisch aangedreven 
mengapparaat. Direct na het mengen begint de reactie. De totale gemengde hoeveelheid 
van materiaal dient binnen de verwerkingstijd verwerkt te worden. Net gemengd materiaal 
nooit samenvoegen met verfresten! 
De opentijd is ca. 2 uur. Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd! Na het 
overschrijden van de verwerkingstijd dikt het materiaal in. Het materiaal niet weer 
verwerkbaar proberen te maken door het te verdunnen. Ingedikt materiaal volgens 
voorschrift afvoeren.  

 

Mengverhouding 
 
 2.500 ml basisverf + 250 ml Conti® Classic Härter 

1.000 ml basisverf + 100 ml Conti® Classic Härter 
  

 

Aandachtspunten  VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-merkbladen en EU- veiligheidsbladen! 
In moeilijke gevallen advies inwinnen! 

 

Veiligheid 
 

 

 Bevat Isocyanaat. Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen. Buiten bereik van kinderen 
houden. Afval en verpakkingen dienen op veilige wijze afgevoerd te worden. Alleen 
gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij inslikken direct een arts raadplegen en deze 
de verpakking of het etiket tonen. Contact met de huid vermijden.  

 

Technisch advies  Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische 
problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend 

technisch advies inwinnen.  
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00 
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