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TEKNISKE DATA 

 
 

Hærder Lys 717 & Hærder Mørk 718   
 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Hærder Lys 717 og Hærder Mørk 718 er vandige salt-opløsninger, der anvendes som hærdere til bl.a. Trælim 
Vandbestandig 716  for at opnå bedre vandbestandighed. 
 

Fysiske / kemiske data: 
 
Hærder Lys 717: 
Type:  Vandig opløsning af aluminiumsalt 
Farve:  Transparent 
Konsistens:  Tyndt flydende 
Vægtfylde:  ca. 1,3 kg/liter 
pH:  ca. 0 - 1 
Holdbarhed:  Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares  

frostfrit. 
 
Hærder Mørk 718: 
Type:  Vandig opløsning af chromsalt 
Farve:  Blågrå 
Konsistens:  Tyndt flydende 
Vægtfylde:  ca. 1,3 kg/liter 
pH:  ca. 0 - 1 
Holdbarhed:  Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.  

Opbevares frostfrit. 
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Brugsanvisning: 
Blandingsforhold: Vægtforhold: 100 dele lim + 5 dele hærder. 
  Volumenforhold: 100 dele lim + 4 dele hærder. 
  Brugstid efter blanding er ca. 7 døgn. Efter i blanding af hærderen vil limens  

viskositet stige, hvilket kan have indflydelse på limens brugstid til en bestemt  
opgave. 

 
Rengøring:  Hærderen fjernes ved at skylle grundigt med vand. Papir og klude der  

benyttes til at fjerne spild bør skylles i vand. 
 
 
Der henvises iøvrigt til Teknisk Datablad for den anvendte lim. 

Sikkerhed: 
Hærder Lys 717: 
Indeholder:  Aluminiumnitrat-9-hydrat 
Sundhedsfareklasse: C, Ætsende 
Brandfareklasse: Ingen   
 
Hærder Mørk 718: 
Indeholder:  Chrom(III)-nitrat-9-hydrat 
Sundhedsfareklasse: C, Ætsende 
Brandfareklasse: Ingen 
 
Lys og Mørk hærder: 
Faresætninger:  Ætsningsfare. 
  Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. 
  Kommer stoffet i øjnene - skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. 
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling  
nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. 
 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produkternes sikkerhedsdatablade. 

Ovenstående brugsanvisning er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at 
finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke 
påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette tekniske datablad er 
retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. 
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