
Add 250
Polymeergranulaat

Leverbaar
Aantal per pallet 22 480

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 20 kg20 kg 0,25 kg0,25 kg

Verpakkingstype flesje

Verpakkingscode 20 83

art.nr.art.nr.

6271 ◼ ◼

Verbruik Tot 0,05 kg op 1 kg bindmiddel

Toepassing Polymeergranulaat voor het antislip maken van topsealers■

Eigenschappen Kleurneutraal■
Eenvoudig door te roeren■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Korreldichtheid 1,1 gr/cm³

Granulometrie ong. 0,25 mm

Certificaten Hochdruck-/Heißdampfreinigbarkeit-Systemprüfung

Rutschhemmende Beläge-Systemprüfung A

Mogelijke systeemproducten Epoxy BS 2000 (6001)

Epoxy BS 3000 M (6370)

Epoxy BS 3000 SG (6380)

Epoxy Color Top (6191)

Voorbereiding

Het granulaat toevoegen aan de vermengde sealer.
Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.)
vermengen.
Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

Verwerking Alleen voor de professionele verwerker!

Het kant-en-klare mengsel conform de voorschriften van de betrefffende sealer verwerken.

Opmerking Het granulaat is alleen geschikt voor enkele lagen met een laagdikte < 200 µm.
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u
in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.

Veiligheidsvoorschriften Alleen voor professioneel gebruik!
Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn
opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke

Technisch merkblad
Artikelnummer 6271
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http://qr.remmers.com/p/6001
http://qr.remmers.com/p/6370
http://qr.remmers.com/p/6380
http://qr.remmers.com/p/6191


Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door
beroepsverenigingen verstrekt wordt.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende
voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval
afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.

Technisch merkblad
Artikelnummer 6271
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