DANE TECHNICZNE

EPOXYSHIELD®

ESH-01

DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY

OPIS I ZASTOSOWANIE
EpoxyShield® Dodatek antypoślizgowy firmy RustOleum® to preparat na bazie tlenku aluminium, zaprojektowany w taki sposób aby nadawać właściwości antypoślizgowych, gdy zostanie dodany do farb
epoksydowych, lateksowych, olejnych czy też bejc do
drewna, betonu, metalu, włókna szklanego. Dodatek
nie zmienia w żaden sposób właściwości i charakterystyki produktów do których jest dodawany.
PRODUKTY
SKU
279847

Opis
Dodatek antypoślizgowy

WYGLĄD:
Cząsteczki podobne do piasku
OPAKOWANIE:
227 gramy

APLIKACJA
MIESZANIE
Jednoskładnikowe powłoki na posadzki
Dodać jedno pełne opakowanie na każdy galon
(3,78L) farby bezpośrednio przed aplikacją. Powoli
wsypywać dodatek cały czas mieszając farbę. Mieszać
do momentu aż dodatek będzie w pełni i dobrze
rozproszony w produkcie.
Dwuskładnikowe powłoki na posadki
Wymieszać każdy ze składników systemu. Zmieszać
razem zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.
Jeżeli system wymaga czasu indukcji - odczekać.
Powoli wsypać dodatek antypoślizgowy bezpośrednio
przed aplikacją. Mieszać do momentu aż dodatek
będzie w pełni i dobrze rozproszony w produkcie.
APLIKACJA
Nakładać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.
Mieszać od czasu do czasu tak, aby dodatek był cały
czas równomiernie rozprowadzony w produkcie.
Jeżeli nakładamy więcej niż jedną warstwę – należy
zastosować dodatek wyłącznie w ostatniej warstwie.
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Skład
Waga
Substancje stałe
LZO
Przydatność
Informacje bezpieczeństwa

Na gallon
Na litr
Wagowo
Objętościowo

DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY
Tlenek aluminium
33.0 lbs
3.95 kg
100%
100%
0 g/l
Bez ograniczeń
Karta charakterystyki

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia
dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje
przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na
fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia
standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany
wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez
uprzedniego informowania.
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