
Colorid CollectionColorid Collection
Vlokken in kleur voor het vol en zat instrooien

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 56

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 10 kg10 kg

Verpakkingstype doos

Verpakkingscode 10

art.nr.art.nr.

Colorid 305 zwart-antraciet 6227 ◼

Colorid 315 lichtgrijs-wit 6237 ◼

Colorid Mix AF grijs-gevlekt 6224 ◼

speciale kleur vanaf 10 kg 6241 ◼
Speciale kleuren op aanvraag. Levertijd 10 werkdagen.

VerbruikVerbruik Afhankelijk van de toepassing

ToepassingToepassing Volzat instrooing in Remmers-vloersystemen■
Systeemcomponent in TÜV PROFICERT-product Interieur gecertificeerde systemen
(707106482-4,-5)

■

EigenschappenEigenschappen Meerkleurig■

Technische gegevensTechnische gegevens

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

Schudmaat 0,5 - 1,0 g/cm³

Korreldichtheid 2,65 g/cm³

Vlokkengrootte midden

Vorm vast

CertificatenCertificaten Prüfbericht Colorid-SystemPrüfbericht Colorid-System

Colorid Collection, ArtikelnummernColorid Collection, Artikelnummern

Wasserdampf-Diffusionsstromdichte nach DIN EN ISO 7783 (matt)Wasserdampf-Diffusionsstromdichte nach DIN EN ISO 7783 (matt)

Wasserdampf-Diffusionsstromdichte nach DIN EN ISO 7783 (glänzend)Wasserdampf-Diffusionsstromdichte nach DIN EN ISO 7783 (glänzend)

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 6225
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Klassifizierungsbericht zur BrandprüfungKlassifizierungsbericht zur Brandprüfung

ToepassingsvoorbeeldenToepassingsvoorbeelden InstrooimateriaalInstrooimateriaal
Volzat en gelijkmatig in de nog verse Remmers-coating instrooien.

Verbruik ong. 0,5 - 1,0 kg/m²

■

OpmerkingOpmerking Het ingestrooide oppervlak volledig dicht afsluiten met een geschikte gesloten
kunstharscoating.
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 / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften 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
beschermingsmiddelen

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

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.
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