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Versnellers/Additieven 
 

 

 

Algemeen. 
 

Versnellers voor polyesterharsen. Hulpstoffen voor de polyesterverwerking. 

 

 

 

Co-VERSNELLER 1 % 
 

Als versneller voor het koud verharden van polyesterharsen met peroxydes (MEKP,AAP,CHP) en leidt 

van middellange tot lange verwerkingstijden. 

 

Toepassing 

Lamineerharsen, gelcoats en topcoats. 

 

 

 

Co-VERSNELLER 10 % 
 

Als versneller Co 1 %.  

Concentraat te gebruiken bij hoge cobalt doseringen en bij grote harscharges. 

 

Toepassing 

Lamineerharsen, gelcoats en topcoats. 

 

 

 

DMA-VERSNELLER 10 % 
 

Dimethylaniline (=Pergaquick A2S, 10 % in styreen). 

DMA wordt als versneller gebruikt in combinatie met BPO. 

DMA kan ook als promotor voor met cobalt voorversnelde polyesterharsen en vinylesterharsen gebruikt 

worden. 

 

Toepassing 

Reparatieharsen en lamineerharsen. 

 

 

 

INHIBITOR BK 10 
 

Inhibitor wordt toegepast om de potlife van voorversnelde harsen te verlengen. 

 

Toepassing 

Harsen voor koudpersen en vacuum-injectie, nastabiliseren van harsen in zones met een warm klimaat 

en voor polyester plamuren. 
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PARAFFINE-OPL. (=Pergadry 10) 
 

Paraffine-oplossing wordt aan polyesterharsen toegevoegd om een kleefvrije uitharding te verkrijgen. 

 

Toepassing 

Topcoats en kleefvrij uithardende lamineerharsen. 

 

 

 

STYREEN 
 

Styreen is een kleurloze aromatische koolwaterstof met een karakteristieke geur. 

Met styreen kan de viscositeit van een hars worden verlaagd. 

 

Toepassing 

Verdunning van polyesterharsen (5 tot max. 10 %) en als reinigingsmiddel voor gereedschap bij de GVK 

verwerking. 

 

 

 

THIXOTROPIEPOEDER 
 

Voor het verdikken van polyesterharsen om afdrijven op verticale vlakken te voorkomen. 

 

Toepassing 

Lamineerharsen, verzegelingen en gelcoats. 

 

 

 

Veiligheidsadviezen. 
 

Zie de betreffende veiligheidsinformatieblad. 

 

Let op: Versnellers en verharders mogen nooit samen gemengd worden. 

 

 

 

Verpakking, opslag en transport. 
 

Co-versneller (1 %)  1, 9 kg bus 

Co-versneller 10 %  aanvraag 

DMA-versneller (10 %)  4, 25 kg bus 

DMA-versneller (100%)  4, 25 kg bus 

BPO-pasta (rood en wit)  diverse tubes 

BPO-poeder   1 en 5 kg 

BK 10 inhibitor   aanvraag 

Paraffine-oplossing  4 ltr bus 

Styreen    1, 10 ltr bus 

Thixotropiepoeder  100 gr, 500 gr en 10 kg zak 

Houdbaarheid minstens 6 maanden na levering. 
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