Technický list 1526

Tschech.

Floortec Quarzsand
1526
sušený ohněm, pH neutrální, hydroklasifikovaný
1526.0025.0000 jemný, velikost zrna 0,1–0,4 mm,
1526.0025.0001 hrubý, velikost zrna 0,2–0,7 mm

Vlastnosti

Popis materiálu

Skladování

Sušený ohněm, vícenásobně
vymývaný, hydroklasifikovaný
křišťálový křemičitý písek s velmi
vysokým stupněm světlosti a
vysokou chemickou a
mineralogickou čistotou. Dále je
pH neutrální a neobsahuje
huminové a koloidní látky,
rozpustné soli či další nečistoty.

Barevný odstín: krémově bílý
Báze materiálu: přírodní
křišťálový křemičitý písek,
fyzikálně zpracovaný
Tvar zrna: krychlový, zaoblené
hrany
č. pol. 1526.0025.0000 jemný
Jmenovitá velikost zrna
(zrnitost):
0,1–0,4 mm
č. pol. 1526.0025.0001 hrubý
Jmenovitá velikost zrna
(zrnitost):
0,2-0,7 mm
Balení: 25 kg

V chladu a suchu. Chraňte před
působením vlhkosti.

Oblast použití
K použití jako dodatečné plnivo
ke dvousložkovým podlahovým
nátěrům k vytvoření škrábané
stěrky, špachtlovací nebo
protiskluzové hmoty a k posypu
čerstvých základních nátěrů a
povlaků.
Použitelný podle oblasti použití v
následujících nátěrech:
Floortec
– 2K-Epoxi-Grund LF 832,
– 2K-Epoxi-Siegel 848,
– 2K-Epoxi-Versiegelung 853,
– 2K-Aqua-Dickschicht 810 a
– 2K-Epoxi-Dickschicht LF 834.
Ve spojení s Floortec 2K-EpoxiGrund LF 832 vhodný
i k vytvoření žlábků.

Stav: 06.01.2014

Zpracování

Poznámka
Tento technický list byl vytvořen
podle německých zákonů,
norem, předpisů a směrnic.
Všechny údaje byly přeloženy z
aktuální německé verze. Jeho
obsah nezakládá žádný smluvní
právní vztah.
Zpracovatel/kupující stále
odpovídá za to, že musí ověřit
vhodnost našich výrobků k
zamýšlené aplikaci. Platí také
naše Všeobecné obchodní
podmínky.

Vmícháním
Křemičitý písek Floortec vždy po
vmíchání a přemístění do jiné
nádoby příslušného materiálu
smíchejte v uvedeném
směšovacím poměru.

Při publikaci nové verze tohoto
praktického informačního listu s
novými údaji přestávají platit
dosavadní údaje. Aktuální verze
je k dispozici na internetu.

Směšovací poměr/spotřeba
Směšovací poměr a spotřeba
závisí na oblasti použití. Pro
příslušné použití respektujte
údaje uvedené v technických
listech používaných výrobků.
Spotřeba dále závisí na drsnosti
podkladu a na teplotě předmětu
a materiálu.
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