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DisboADD 955
Mattierungsmittel
Matteringsmiddel, wordt in gietcoatings geblazen voor een beter
antislip-effect.

Materiaal

Voor een beter antislip van een EP- of PU-coating. Het fijne granulaat blijft op het oppervlak liggen van
de nog natte coating en geeft zo een fijn antislip-oppervlak.

Toepassing

■ matteert een glanzende vloercoating
■ verbetert het antislip-effect zonder extra toplaag

Eigenschappen

Kristallijne polyethyleen, gemiddelde grootte: 165 μmMateriaalbasis

2,5 kg platic zak in doos.Verpakking

TransparantKleur

Koel, droog en vorstvrij.Opslag

Verwerking

DisboADD 955 Mattierungsmittel wordt direct na het ontluchten van de vloercoating met een
trechterpistool (opening 3-5 mm) in de nog natte laag geblazen.

Afhankelijk van lichtinval (strijklicht) en de grootte van het oppervlak kan een wolkerig eindresultaat
ontstaan.

Verwerkingsmethode

DisboADD 955 Mattierungsmittel is voor alle DISBON-gietcoatingen geschikt.

Testrapporten van antislip van de volgende producten zijn aanwezig:

Opbouw van het verfsysteem

■ Disboxid 464 EP-Decksiegel, antislip klasse R 9
■ Disboxid 972 ES-Multi, antislip klasse R 10
■ Disboxid 5033 WHG-Verlaufschicht AS, antislip klasse R 9
■ DisboPUR 374, antislip klasse R 10

ca. 20 g/m² (is ca. 125 m² per verpakking)Verbruik
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Verwijzingen

Zijn op aanvraag te verkrijgen.Certificaat

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Tijdens het schouren stoffilter P2 gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
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