
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

16
56

42
29

38

PRODUCTOMSCHRIJVING
Arturo Antislipkorrel voor Arturo EP3010 Vloercoating is een 
synthetische siliciumdioxide voor het realiseren van een 
antislip oppervlak. 

TOEPASSING
Geschikt voor het verwerken in:

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

Arturo EP3010 Vloercoating*u

Witu

Synthetische siliciumdioxideu PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte

Artnr. 88962 AS korrel, emmertje a 
0,05 kg voor: 
5 kg Arturo EP3010 Vloercoating 

Artnr. 88963 AS korrel, emmertje a 
0,10 kg voor: 
10 kg Arturo EP3010 Vloercoating 

Artnr. 88963 AS korrel, 2 emmertjes a 
0,10 kg voor: 
20 kg Arturo EP3010 Vloercoating

Houdbaarheid Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur Wit
Korrelgradatie 
(gemiddeld) 88 - 101 μm

TECHNISCHE GEGEVENS
Vorstbestendigheid 
eindproduct Ja
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
Na het mengen van de vloercoating een (of 
twee) verpakking(en) Arturo Antislipkorrel voor 5, 10 of 20 
kg Arturo EP3010 (art. 88962 of 88963) toevoegen aan de 
opgeroerde vloercoating en zeer goed mengen met een 
mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. 
Mengtijd ca. 1 minuut. Daarna het water toevoegen en 
nogmaals mengen. Lees voor de juiste verwerking van de 
Arturo EP3010 altijd eerst de volledige applicatierichtlijn. 
Let op: altijd eerst de antislipkorrel toevoegen, daarna het 
water!

WERK- EN MILIEUBESCHERMING
Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende 
crème principieel aan te bevelen. Bij het aanmaken 
stofmasker dragen. De instructies ter bescherming van de 
werknemer en van het milieu in de productinformatie van de 
mede gebruikte installatie materialen moeten in acht 
worden genomen.

VERWIJDERING
Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder 
gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht 
laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen 
gerecycleerd worden.

* zie betreffende documentatie.
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