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BICCS 2K ACCELERATOR ADDITIVE 
Additief voor snellere doorharding van 2K PU/ACR lakken  

 

Omschrijving 
 

BICCS 2K Accelerator Additive [9790] is een speciale 

versneller voor Bichothane 2K-PU spuitlakken en 

Bichodur 2K (DTM) spuitlakken. 
 

De katalysator in BICCS 2K Accelerator Additive [9790] 

Verhoogt de chemische reactiesnelheid tussen de basisverf 

(component A) en de verharder (component B) waardoor 

de uitharding tussen beide componenten aanzienlijk 

sneller verloopt. 
 

Door toevoeging van dit additief verkrijgt men een snellere 

doorharding van het 2K product. 
 

Geschikt voor de in deze publicatie beschreven 

oplosmiddelhoudende 2 componenten verfproducten. 

  

Eigenschappen 
 

- Universeel transparant additief; 

- Geschikt voor Bichothane 2K-PU en 

Bichodur 2K (DTM) spuitlakken; 

- Heeft geen invloed op kleur, hechting, 

glansgraad, high build karakter, etc. 

- Potlife (gebruikstijd) ca. 2 uur bij 20 °C (*) 

 

Technische gegevens 
(product bij 20°C) 

 

Kleur   :  transparant met 

       lichtgelig uiterlijk 

Toevoeging   :  15 ml. per liter 2K verf 

Soortelijk gewicht :  0,96 

Vlampunt  :  34 °C 

Applicatie condities :  productafhankelijk 

Verwerkingstijd/potlife :  maximaal 2 uur bij 20 °C (*) 

       na toevoeging verharder 

VOS gehalte  :  930 gram per liter 

Houdbaarheid in bus :  6 maanden bij ongeopende verpakking, 

       mits opgeslagen in een droge omgeving  

       bij kamertemperatuur (20 °C).  

        Vorstvrij bewaren. 

            

(*) Bij toevoeging van dit additief aan verfproducten met een hogere  

  aanvangsviscositeit kan de potlife sterk verkort worden. 

 

APPLICATIE INSTRUCTIES 

        

 

 

 

Toepassing 
 
Geschikt voor alle Bichothane 2K-PU 

en Bichodur 2K (DTM) spuitlakken. 

  

Dosering:  15 ml. per liter 

 

Niet geschikt voor Bichothane 2K-PU  

Kwastkwaliteit [3552/3553] en Bichodur  

2K Kwastkwaliteit [9222/9223]. 

 

Zie tevens de BICCS productinformatie of 

raadpleeg onze technische dienst voor 

meer informatie. 

 

Gebruiksinstructie 

 

BICCS 2K Accelerator Additive dient 

toegevoegd te worden aan de 

basiscomponent (component A). 

 

Voeg 15 ml. BICCS 2K Accelerator Additive 

toe per liter basiscomponent en meng 

deze zorgvuldig. Voeg vervolgens de 

verhardercomponent toe en meng het 

geheel tot een homogeen spuitklaar 

mengsel.  

 

Let op! 

Het gemengd product binnen 2 uur verwerken.  
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Aanvullende informatie 
 

Het verfproduct waaraan BICCS 2K Accelerator Additive [9790] is toegevoegd dient dezelfde dag verwerkt te worden.  

De potlife is afhankelijk van meerdere factoren waaronder de viscositeit van verfproduct en de temperatuur. 
 

Verpakking goed sluiten na gebruik, 6 maanden houdbaar na opening.  

 

Veiligheid 
 

Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. Zie ook het bijbehorende veiligheidsblad (via download op www.biccs.nl).  

 

Voor meer informatie omtrent dit product adviseren wij u contact op te nemen met ons laboratorium. 
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De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u 

een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische 

documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De 

producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de 

verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de 

ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid 

voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik of de inhoud van dit datablad. 

   

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad 

vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het 

product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op www.biccs.nl > downloads). 

 


