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        POLSTYR AKCELERATOR 

             Karta techniczna 

 

ZASTOSOWANIE 

POLSTYR AKCELERATOR umożliwia, poprzez przyśpieszenie wiązania, prowadzenie 

prac ociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb POLSTYR, w warunkach niskich 

temperatur: od 0° C do + 10° C i podwyższonej wilgotności powietrza, do 80%. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

POLSTYR AKCELERATOR jest bezbarwną cieczą dodawaną do tynków akrylowych, 

siloksanowych i silikonowych oraz farb akrylowych i silikonowych POLSTYR. Wpływa na 

szybsze rozpoczęcie etapu wiązania i wysychania spoiwa. Nie obniża wytrzymałości 

powłoki wykończeniowej i sprawia, że osiąga ona znacznie szybciej odporność na działanie 

niekorzystnych czynników atmosferycznych. Szybkość działania jest uzależniona od 

temperatury i wilgotności otoczenia. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przed aplikacją tynku lub farby, środek POLSTYR AKCELERATOR należy wlać do 

wybranego wyrobu dyspersyjnego według proporcji podanych w dalszej części karty 

technicznej i zawartość wiadra dokładnie wymieszać mechanicznie np. za pomocą 

mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.  

 

WARUNKI STOSOWANIA 

Prace z wykorzystaniem środka POLSTYR AKCELERATOR należy wykonywać w 

temperaturze otoczenia powyżej 0° C i poniżej +10° C oraz przy wilgotności względnej 

powietrza poniżej 80%. Podłoże nie może być zmrożone.  

Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu – przechowywanie, aplikacja i 

pierwszy etap wysychania musi odbywać się w dodatnich temperaturach! 

 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie 

zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

przepisami BHP. 
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DANE TECHNICZNE 

 
Temperatura stosowania  

(podłoża, otoczenia) 
od 0° C do +10° C 

Zużycie 

maksymalnie 1% wagi tynku czy farby, co 

daje 250 ml (zawartość całej butelki) na 

opakowanie 25 kg tynku oraz do 150 ml 

(3/5 zawartości butelki) na opakowanie 10 l 

farby 

Gęstość względna ok. 0,88 g/cm3 

Opakowanie jednostkowe butelka z tworzywa sztucznego 250 ml 

 

PRZECHOWYWANIE 
POLSTYR AKCELERATOR należy przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu 

niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od 

źródeł ciepła i otwartego ognia.  

 

 

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA 

W przypadku stosowania wewnątrz należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Działa 

drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć 

natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież 

ochronną, odpowiednie rękawice ochronne lub ochronę twarzy. W razie połknięcia 

niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zapoznać się i 

postępować zgodnie z kartą charakterystyki. 
 

Numer GTIN produktu: 5904815179805  

 

 

 

 

 

 


