Antislip Additive
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TERMÉKLEÍRÁS
Kerámia alapú állományjavító adalék a Dr. Schutz kétkomponensű lakkokhoz. Az
eredményül kapott strukturált felületnek köszönhetően a padló csúszásvédelmét nagy
mértékben növeli. Kizárólag professzionális felhasználók részére.
A csúszásmentes osztaly a BGR 181-nek es DIN 51130-nek megfelelően R11, amennyiben
PU Sealer / PU Anticolor-ral ket retegben kerül felhordásra.
PU Sealer/PU Anticolor Antislip Additive-val történő kétrétegű alkalmazása a BGR 181 és
DIN 51130 szerint, a BS 7976-2-nek megfelelő tesztek alapján megfelel a a csúszásvédelmi
előírásoknak száraz és vízzel nedvesített felület esetén.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Dr. Schutz bevonatokkal kezelt felületek, melyeken magasabb fokú csúszásvédelem
szükséges a burkolatra kerülő por vagy nedvesség miatt.
Korlátozottan ajánlott strukturált felületekre.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Dr. Schutz PU Sealer/PU Anticolorral történő kétrétegű alkalmazás:
A padlót professzionálisan elő kell készíteni. Óvatosan adja az Antislip Additive-ot 12.5:1
(440 g 5 l bázislakkhoz) arányban a bázislakkhoz, és keverje össze alaposan. Ezt követően
alaposan keverje hozzá a Crosslinkert. Vigye fel a keveréket Aquatop Roller segítségével,
50 ml/m2 anyagfelhasználással. A felvitel alatt folyamatosan fordítsunk figyelmet az
Antislip adalék egyenletes eloszlására. Száradást követően, de 12 órán belül vigyen fel egy
második réteget Antislip Additive hozzáadása nélkül.
Anyagszükséglet: ~4g/m2
A felület teljes szilárdulását követően (7 nap), használjon Dr. Schutz PU Cleanert a felület
tisztítására. A felület strukturáltsága miatt a tisztítás nehezebb lehet, több időt vehet
igénybe. Nagy fokú terhelés, illetve erőteljes tisztítás esetén a felület csúszásmentessége
csökkenhet. Elhasználódás, karcolódások, elszíneződések a felület felújításával
tüntethetők el. Javasoljuk, hogy a felújítást a terület szekciókra bontásával végezze. Nem
javasoljuk hagyományos védőréteg felvitelét, mivel ez ronthatja a csúszásmentességet.
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TECHNIKAI ADATOK
Tartalmaz: kerámia por. voc (g/l) 0
ADR/RID: nem minősül veszélyes árunak
CLP: címkézés nem szükséges
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A kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy újrahasznosítható.
Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó.
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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
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