
 

 

 

 

 

 

 

 

R10 Additive 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Adalékanyag a felület csúszásvédelmének növelésére.  

 Dr. Schutz kétkomponensű lakkokhoz, a záróréteg adalékaként.  

 Folyékony kivitel a könnyű alkalmazásért. 

 BGR 181 és DIN 51130 szerinti csúszásmentességi osztály: R10 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Dr. Schutz vizesbázisú bevonatokkal alkalmazható. Az R10 adalék a zárórétegben 

alkalmazandó. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Rázza fel alaposan! Keverje a bázislakkhoz 1:10 arányban. A szükséges mennyiség 

összekeverését követően adja hozzá a szükséges mennyiségű crosslinkert. Vigye fel a 

záróréteget egyenletesen a felületre (50ml/m2).  

Alsóbb rétegbe történő keverése nem befolyásolja a bevonat minőségét, azonban a 

csúszásmentességet sem. Ha az összekevert lakkot állni hagyja, mindenképpen szükséges 

az újra keverése. 

Anyagszükséglet: 5g/m2 (100 m2/0,5l)  

4 TECHNIKAI ADATOK 

 Tartalmaz: víz, poliakrilát, szalicilsavak, waxok, adalékanyagok, 5-Chlor-2-methyl-

2Hisothiazol-3-on és 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on keveréke. Allergiás reakciót válthat ki. 

PH 7,5  

voc (g/l): <1 (ISO 11890)  

ADR/RID: nem minősül veszélyes árunak 

CLP: címkézés nem szükséges 

A kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy újrahasznosítható. 

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó. 
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 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 
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 A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett 

legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel 

betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű 

termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink 

használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az 

alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát 

saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem 

használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a 

harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is 


