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URYCHLUJÍCÍ ČINIDLO PRO REPOMA®. 
 

 

INFORMACE O VÝROBKU 
 

Popis 
REPOMA® Accelerator je nízkoviskózní, žlutě zabarvená 

kapalina. Používá se k urychlení polymerizace při aplikaci 

REPOMA® . 
 

Použití 
REPOMA® Accelerator se používá jako urychlovač v případě, 

že nelze dosáhnout vytvrzení teplem pouze přidáním dopo-

ručeného množství REPOMA® Katalyzátoru do REPOMA® , 

nebo pokud by tuhnutí trvalo příliš dlouhou dobu díky nízkým 

teplotám (např. pod bodem mrazu). 

Použití REPOMA® Accelerator nezpůsobuje zhoršení kvality 

vytvrzování či samotného prostředku REPOMA® - zaručuje 

pouze urychlení procesu polymerizace. 

 

Balení 
Kovové nádoby – 5 kg 

 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
 

Technické vlastnosti (tekutý stav) 
Hustota, 25°C: 1,00 g/cm3 DIN 51757 

Viskozita, 25°C: 4,7 mPa*s DIN 53214 

Bod vzplanutí: + 11,5°C DIN 71758 

Bod tání: + 20°C  

 
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Mísení 
REPOMA® Accelerator se míchá s REPOMA® při teplotě 

okolí pod bodem mrazu, aby se dosáhlo plného vytvrzení 

směsi za tepla v přijatelné době. Před smícháním je důle-

žité zajistit, aby teplota REPOMA® nebo REPOMA® Thix 

nebyla nižší než +10°C. 

 

Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby se REPOMA® 

Accelerator nedostal do přímého kontaktu s REPOMA® 

Catalyst. Proto se REPOMA® Accelerator přidává a mí-

chá do REPOMA® reaktivních pryskyřic před přidáním 

REPOMA® Catalyst a plniv. Množství přidaného REPO-

MA® Accelerator závisí na příslušném typu pryskyřice, 

plnivu, podílu plniva a samozřejmě okolní teplotě v prů-

běhu aplikace. Požadované množství REPOMA® Accele-

rator je měřeno za pomocí dávkovací stříkačky či odměr-

ným válcem. 

 

Následující tabulky uvádí některé příklady dávkování 

REPOMA® Accelerator a REPOMA® Catalyst. 

 

Množství pro 5 l směsi z membrány REPOMA®  
Teplota: 0°C - 10°C 

Katalyzátor dle váhy: 5 % 5 % 

Katalyzátor na balení 393 ml 393 ml 

Urychlovač dle váhy: 0 % 0,7 % 

Urychlovač na balení: 0 ml 35 ml 

 

Spotřeba 
Spotřeba: 0,5 – 3 % dle váhy pryskyřice.  

 

Trvanlivost 
6 měsíců, je-li skladován na chladném a suchém místě v 

originálním balení. Optimální skladovací teplota je 15 - 20 

°C. 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST    
PRÁCE 
 

Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bez-

pečnostních listech. 
 

TECHNICKÁ PODPORA 
 

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz. 

 
ZÁRUKA 
 

Firmy RPM/Belgium N.V. A Alteco Technik GmbH zaru-

čují, že všechno zboží je bez závad. V opačném případě 

bude zboží nahrazeno bezvadným. 

Veškeré informace, návody a doporučení jsou výrobcem 

poskytovány v dobré víře, avšak odpovědnost za použití 

výrobku v konkrétní situaci zůstává na uživateli. 


