NS100 ANTI-SLIP

Anti-slip additief voor 1component verven
Kleinere korrels voor een subtieler anti-slip oppervlak
Speciaal voor 1-component Rust-Oleum® verven
Kan worden ingemengd of over natte verflaag worden gestrooid
HDPE deeltjes zakken niet uit

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

NS100 ANTI-SLIP
OMSCHRIJVING
HDPE anti-slip additief voor toevoeging aan vloercoatings en geeft een duurzaam anti-slip
oppervlak.

AANBEVOLEN GEBRUIK
NS100 anti-slip toevoeging is bedoeld als toevoeging aan 1-component verven om een
subtiel anti-slip oppervlak te creëren, wat niet schadelijk is bij vallen en eenvoudiger te
reinigen is dan groffere anti-slip korrels. Ideaal voor gebruik in badkamers. Mengen met de
gewenste RUST-OLEUM verf vóór het aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):
Vaste stof gehalte in gewicht:
Vaste stof gehalte in volume:

0,96
100%
100%

THEORETISCH VERBRUIK
Gebruik 30g NS100 per 1L verf (bijvoorbeeld 7200 Floorcoat PU)
Product wordt geleverd in een 75g verpakking, welke ideaal is voor een 2,5L verfverpakking,
voor een 5L verfblik 2x 75g gebruiken.

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
De anti-slip korrels inmengen in de natte verf en vervolgens de coating met een roller of
kwast aanbrengen (niet verspuiten), regelmatig doorroeren om uitzakken van het granulaat te
voorkomen.

OPMERKINGEN
Deeltjesgrootte: 100 -200 µm.

HOUDBAARHEID
5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in
droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/09/2020
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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