
SM-820-Structuuradditief
Additief voor het samenstellen van structuurlakken

Kleur Leverbaar
Aantal per pallet 200

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 0,5 kg0,5 kg

Verpakkingstype emmer

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

Additif SM-820/S - structuureffect
fijn

1942 ◼

Additif SM-820/M - structuureffect
midden

1943 ◼

Additif SM-820/L - structuureffect
grof

1944 ◼

Toepassing Voor herstelling van structuurlakken■
PUR & Aqua lakken■
Voor gebruik in glaslakken■
Bij vloeroppervlakken om de slipweerstand te verbeteren■
Voor de professionele verwerker.■

Eigenschappen Creëert een ruw gevoel bij aanraking■
Verhoogt de weerstand■
Genereert een mat aspect■
In vloer en trappenbereik om de slipweerstand te verbeteren■
Eenvoudige handeling dankzij de bijgevoegde doseerbeker en eenvoudige toepassing■

Technische gegevens

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

Geur Geurloos

Mogelijke systeemproducten Aqua TL-412-Trappenlak (2372)

Aqua PL-413-Parketlak (2374)

PUR SL-21X-aflak

PUR CL-24X-Colorlak

PUR BML-215-Briljant-Matlak (1941)

Aqua 2DS-450-2K-Diamantsealer (3869)

Voorbereiding
MengverhoudingMengverhouding Ca. 100 ml (40 g) per liter gebruiksklare lak

Gebruik de meegeleverde mengbeker voor een nauwkeurige dosering.
Voeg het product toe aan het coatingmateriaal door het te mengen met een gepatenteerde mixer.
Het is niet nodig om met water te verdunnen.
Pas het coatingmateriaal indien nodig aan de verwerkingsviscositeit aan.

Verwerking

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Richtlijnen
Zie de overeenkomstige technische fiche van het gebruikte lakmateriaal.

■

Applicatie Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.
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Opslag / houdbaarheid In ongeopende originele verpakking, droog, koel en tegen vorst beschermd opgeslagen tenminste 60 maanden.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte
beschermende handschoenen en kleding dragen.

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.
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