Technický list č. 09-014
BETAFORM Chips 1 mm

Kat. č.: 66913-001
Celní kód: 32064970

Akrylátové lupínky

CHARAKTERISTIKA
Použití

Dekorativní vsyp do podlahových nátěrů. Možné použití v exteriéru a interiéru.
Vsyp pro zvýšení ochrany proti uklouznutí

Vzhled

Rozmanitá směs barevných lupínků.

PODKLAD
Požadavky

Požadavky na podklad (jako jsou teplota zpracování, relativní vzdušná vlhkost), čerpejte
z technického listu BETAFORM® PU 02.

Příprava podkladu

Požadavky na přípravu podkladu (jako jsou teplota zpracování, relativní vzdušná
vlhkost), čerpejte z technického listu BETAFORM® PU 02.

ZPRACOVÁNÍ
Aplikace

BETAFORM® Chips 1mm se aplikuje ručním posypem nebo nástřikem vhodným
stříkacím zařízením do předem nanesené vrstvy BETAFORM® PU 02. Posyp se provádí
cca 10 – 20 minut po nanesení vrstvy BETAFORM® PU 02.
Pro dosažení protiskluzných vlastností povrchu se BETAFORM® Chips 1mm aplikuje v
přebytku t.j. nesmí již docházet k prostupu základní vrstvy BETAFORM® PU 02 na
povrch nanesené vrstvy posypu BETAFORM® Chips 1mm
Po vytvrzení ( cca 24 hodin) se odstraní přebytek BETAFORM® Chips 1mm smetákem
nebo vysavačem a méně soudržné lupínky BETAFORM® Chips se odstraní hranou
nerezového hladítka případně je možné povrch lehce zbrousit.
Důležité: Pokud se drsnost vytvrzeného povrchu s lupínky BETAFORM® Chips upravuje
zbroušením, nesmí dojít k probroušení až na základní vrstvu BETAFORM®PU 02.
Rozdílný barevný odstín posypu BETAFORM® PU 02 a BETAFORM® Chips by
způsobil barevnou nejednotnost povrchu.

DODÁVKA
Barevný odstín

Směs barevných odstínů z akrylátových lupínků
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07883 - světle modrý
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07884 - tmavě modrý
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07889 - tmavě hnědý
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07890 - světle hnědý
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07891 - tmavě šedý
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07892 - světle šedý
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07893 - tmavě zelený
BETAFORM® CHIPS 1 mm č. 07894 - světle zelený

Balení

Karton - 5kg

Skladování

Skladovat v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením.

Doba skladování

V originálním obalu do ... (viz.obal).

ZNAČENÍ
Bezpečnost

Komponenty určující nebezpečí: Doplňující informace:
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SKLADOVÁNÍ

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
Informace, resp. údaje v tomto Technickém listu slouží pro běžné účely používání, resp. zjištění běžné použitelnosti a
vycházejí z našich poznatků a zkušeností. Nezprošťují však uživatele jeho vlastní odpovědnosti za prověření vhodnosti k
použití.
K účelům, které nejsou v tomto Technickém listu jednoznačně uvedeny, smí být produkt použit teprve po konzultaci. Bez
schválení se jedná o použití na vlastní riziko. To platí zejména v případě kombinování s jinými produkty.
Vydáním nového Technického listu ztrácí všechny dosavadní Technické listy svou platnost. Aktuální nejnovější znění lze
nalézt na internetu.
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