Technický list výrobku
Stavebné produkty

Stavebná chémia

Posypové
čipsy
(Einstreuchips)

Popis výrobku

Technické údaje

Vločky z tenkej plastovej fólie, určené na povrchovú
dekoráciu epoxidových stierok a náterov, ako aj stierok
a náterov na báze polyuretánov.

Spotreba:
Farby:

podľa hustoty posypu

RAL 1001 beige
RAL 1018 zinkgelb
RAL 2002 blutorange
RAL 5017 verkehrsblau
RAL 5018 turkischblau
RAL 6001 smaragdgrun
RAL 6011 resedagrun
RAL 6034 pastelturkis
RAL 7016 antrazitgrau

RAL 7023 betongrau
RAL 7044 seidengrau
RAL 8001 ockerbraun
RAL 8025 blassbraun
RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9010 reinweiss
konigsblau
blaugrau
schwarz / weiss

Použitie
Používajú sa na povrchovú dekoračnú úpravu
liatych podláh, podlahových náterov a pod. Slúžia
na vytvorenie originálnych farebných vzorov.
Odporúčame použiť na podlahy, kde je zrkadlenie
povrchu plochy nežiadúce. Účinne opticky
odstraňujú povrchové nedostatky liatych podláh a
náterov. Zvyšujú protišmykové vlastnosti.

Balenie a skladovanie
Balenie:
1 kg
5 kg
Skladovanie:
V suchu v pôvodnom obale, výrobok má prakticky
neobmedzenú dobu skladovania.

Spracovanie
Murexin Posypové čipsy aplikujte do čerstvej
povrchovej úpravy (stierka, náter) posypom. Po
dopade čipsov plochu ďalej neupravujte. Po
vytvrdnutí povrchovej úpravy (stierka, náter)
odporúčame povrch natrieť Murexin transparentným
uzatváracím náterom, v závislosti od použitej
povrchovej úpravy (stierka, náter). Čipsy aplikujte
na povrch opatrne a rovnomerne, spätná korekcia
nie je možná.

Ochrana pri práci
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Bezpečnostnom liste.
Dôležité
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná
vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.
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