ALSAN CHIPS
Karta produktu Nr : ALSAN CHIPS
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Opis produktu :
ALSAN CHIPS, są specjalnie dopasowanymi do
żywic ALSAN PMMA kolorowymi płatkami, które
znajdują zastosowanie w przypadku estetycznych
wykończeń posadzek i podłoży.

.

Zastosowanie
ALSAN CHIPS służą do estetycznego wykończenia
powierzchni wykończonych w systemach ALSAN
PMMA. Płatki dekoracyjne są układane na warstwę
szczepną z żywicy Alsan 970F. Można je sypać z
ręki lub za pomocą stosownego pistoletu
natryskowego.
Aplikacja
ALSAN CHIPS są wbudowywane w świeżą warstwę
żywicy Alsan 970F. Można je nakładać za pomocą
ręki lub za pomocą stosownego pistoletu
natryskowego. Istnieje możliwość dowolnego
pomieszania ze sobą płatków dekoracyjnych wedle
własnego uznania.

Opakowania
2 kg wiaderko plastikowe
Kolor:
Szary, czarny, biały
Przechowywanie
Magazynowanie w fabrycznie zamkniętych
opakowaniach, składować w miejscu chłodnym i
suchym.

Przy aplikacji w zamkniętych pomieszczeniach
należy wentylować pomieszczenia tak aby doszło do
min. 7 krotnej wymiany powietrza w ciągu godziny.
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być czyste,
nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego
tłuszcze, powłoki malarskie, mleczko cementowe,
środki antyadhezyjne i inne luźne frakcje znajdujące
się na nim. Należy sprawdzić podłoże metodą PULL
OFF, które winno wynosić minimum 1,5 N/mm2 .
Zużycie:
Zależne on żądanego efektu, jednak nie więcej
niż 50 g/m2

Producent
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg
Istotne wskazówki
Wskazane informacje w karcie produktowej w innych
krajach mogą odbiegać. W celu osiągnięcia
optymalnych parametrów technicznych przed
zastosowaniem należy wykonać próbę w
specyficznych warunkach budowy.

ze skóra. W przypadku połknięcia nie wywoływać
wymiotów, natychmiast skontaktować się z
lekarzem i pokazać opakowanie produktu. Używać
wyłącznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
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