
 

NANOSIGN  ANTISLIP GLASPARELS

Antislip toevoeging voor AntiSlip PU
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®

Ronde vorm, geen breukglas

Vaste, constante afmeting

Stofvrij

Bijzonder slijtvast



NANOSIGN® ANTISLIP GLASPARELS
OMSCHRIJVING
Een speciaal hard kaliumsilicaat glas als toevoeging in NanoSign-AntiSlip PU ter verbetering
van de ruwheid en slijtvastheid.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Als slijtvast aggregaat in NanoSign-AntiSlip polyurethaan, geeft een zeer slijtvast, fijn
granulair anti slip oppervlak zonder een scherp effect te veroorzaken.

THEORETISCH VERBRUIK
Toevoeging percentage : ca 30 %

PRAKTISCH VERBRUIK
Blik van 300 gram voor 1 kg AntiSlip set
Blik van 750 gram voor 2,5 kg AntiSlip set

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Direct in de coating in te roeren tijdens mengen van het A en B component.

HOUDBAARHEID
Onbeperkt houdbaar.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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