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De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden 
onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze 
gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze 
uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt 
alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is 
ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen. 
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Toepassing:  Drogingversneller voor Glasurit VOC clear 923-610E Eco Balance op verticale vlakken. 
 

Eigenschappen:  Door 523-15E Eco Balance neemt de chemische reactiviteit van de producten waarin het wordt gebruikt 
toe, waardoor kortere wachttijden voor schuren, poetsen of opbouwen ontstaan. 523-15E Eco Balance is 
vooral geschikt voor bedrijven die -om energie te sparen- drogen bij een lagere dan 60°C 
objecttemperatuur. 523-15E Eco Balance is bijzonder geschikt voor kleine reparaties. 
De aan- en doordroging en de afplakbaarheid worden verbeterd. 

 
 
 

 

Mengverhouding 3 : 1 : 1 
100 Vol.%  923-610E Eco Balance 
  33 Vol. %  929-61E Eco Balance 
  33 Vol. %  523-15E Eco Balance 
Goed roeren en zeven voor gebruik. 

 

 

Spuitviscositeit
DIN 4 bij 20°C 

18 – 21 s. 

 

 

Bovenbeker 
Spuitdruk 

Volgens Technisch Informatieblad van het product waarin 523-15E Eco Balance wordt gebruikt. 

 

 

Aantal lagen 1 ½, zonder tussentijds uitdampen  
2, tot 3 min. uitdampen tussen de lagen bij twee spuitgangen 

Laagdikte: 
40 - 60 µm 

 
 

 

 923-610E Eco Balance 

Droging 60 °C 
Droging 40 °C 
Droging  20 °C 

10 – 15 min., verbeterde poetsbaarheid 
30 min. 
3 – 4 h 

 
Veiligheidsaanwijzing: 
 
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1μm. 
 

 


