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DisboADD 948
Farbchips 2 - 4 mm

(Dotychczasowa nazwa: Disboxid 948 Color-Chips)

Płatki z tworzywa lub mika do indywidualnego projektowania
powierzchni powłok posadzkowych Disbon

Opis produktu

Płatki z tworzywa lub miki do zasypywania w powłoki posadzkowe w celu indywidualnego
projektowania powierzchni.

Zastosowanie

Barwione kolorowe płatki.Spoiwo

1 kgWielkość opakowań

Standardowe kolory: biały, czarny, jasnoszary, ciemnoszary, mika złota i mika srebrna.Barwa

Sposób użycia

Świeżo nałożone, gładkie powłoki posadzkowe na bazie żywicy epoksydowej lub żywicy
poliuretanowej.
Odpowietrzenie wałkiem kolczastym musi być wykonane przed posypaniem płatkami. Nadaje się do
wszystkich powłok posadzkowych Disbon. W zasadzie nie wolno stosować płatków na systemy ESD,
antystatyczne lub WHG.

Wymagany stan podłoża

Wszystkie kolory można mieszać w dowolnym stosunku mieszania.Proporcja mieszania

Za pomocą pistoletu lejkowego (wielkość otworu: 10 mm), okrężnymi ruchami należy natrysnąć płatki
w powierzchnię, pod ciśnieniem ok. 2 bar.
Przy rozsypywaniu ręcznym należy podrzucać zrzucaj małe ilości i pozwolić im spaść na
powierzchnię. Aby uzyskać równomierny wygląd, unikać gromadzenia się materiału.

Sposób nakładania

Ok. 20 - 40 g/m².
W zależności od koloru, wyższe wartości zużycia mogą prowadzić do nierównego wyglądu
powierzchni i nakładania się płatków na siebie.

Zużycie

Jako warstwę zamykająca dla powierzchni posypanej płatkami należy zastosować po odpowiedniej
przerwie technologicnej, następujące produkty DisboPUR W 458, DisboPUR W 357 lub DisboXID 422
zgodnie z odpowiednimi dla produktów kartami technicznymi. W obszarach na zewnątrz stosować
DisboTHAN 446 lub DisboPUR 309. Płatki z miką nie musza być zamykane powłoka uszczelniająca.

Przerwy technologiczne

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Przechowywać z dala od dzieci.Uwaga
(stan na dzień wydania)

Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.Utylizacja
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Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany
sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji
niniejsza karta traci swoją ważność.
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