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PRODUCTOMSCHRIJVING
Arturo antislip korrels zijn een wit polypropyleengranulaat 
voor het realiseren van een antislip oppervlakte in combinatie 
met Arturo 1-C en 2-C, EP/PU Toplakken.

TOEPASSING
Arturo antslip korrels zijn geschikt voor verwerking in de 
volgende Arturo Toplakken:

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

Arturo EP7610 Toplak (2-C, EP, extra mat, transparant)*u

Arturo PU7180 Toplak (1-C, PU, glans, transparant)*u

Arturo PU7750 Toplak (2-C, PU, extra mat, transparant)*u

Arturo PU7320 Toplak (2-C, PU, zijdemat, transparant)*u

Arturo PU3320 Toplak (2-C, PU, zijdemat, gekleurd)*u

Wit van kleuru

Polypropyleengranulaatu

Verkrijgbaar in diverse variantenu

PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte

Artnr. 35622 AS korrel, emmertje à 
0,1375 kg voor: 
Arturo PU7180 Toplak 
Arturo PU7750 Toplak 
Arturo EP7610 Toplak 

Artnr. 79617 AS korrel, emmertje à 
0,165 kg voor: 
Arturo PU3320 Toplak 
Arturo PU7320 Toplak 

Houdbaarheid Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur Wit
Korrelgradatie 
(gemiddeld) AS korrel: 210 µm

TECHNISCHE GEGEVENS
Vorstbestendigheid 
eindproduct Ja
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
De Arturo Antislipkorrels moeten per toplak op de juiste 
wijze worden verwerkt. 
 
Verwerking Antslipkorrels in Arturo PU7180 Toplak  (1-C)
Na het mengen van de toplak een verpakking Arturo 
Antislipkorrel voor 5kg Arturo Toplak (art. 35622 of 68558) 
toevoegen aan de opgeroerde toplak en zeer goed mengen 
met een mengarm die ook onderin de rand van de 
verpakking komt. Mengtijd ca. 2 minuten. Lees voor de 
juiste verwerking van de Arturo Toplakken altijd eerst de 
volledige applicatierichtlijn.
 
Verwerking Arturo Antislipkorrels in Arturo PU7750 / 
EP7610 Toplakken (2-C)
Na het mengen van de A en B component van de toplak 
een of twee verpakkingen Arturo Antislipkorrels voor 4 of 
5kg Arturo Toplak (art. 35622) toevoegen en zeer goed 
mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de 
verpakking komt. Mengtijd ca. 2 minuten. Lees voor de 
juiste verwerking van de Arturo Toplakken altijd eerst de 
volledige applicatierichtlijn. 
 
Verwerking Arturo Antislipkorrels in Arturo PU7320 / 
PU3320 Toplak (2-C)
Na het mengen van de A en B component van de toplak 
een verpakking Arturo Antislipkorrels voor 6 of 6,65kg 
Arturo Toplak (art. 79617) toevoegen aan de opgeroerde 
toplak en zeer goed mengen met  een mengarm die ook 
onderin de rand van de verpakking komt. Mengtijd ca. 2 
minuten. Lees voor de juiste verwerking van de 
Arturo Toplakken altijd eerst de volledige applicatierichtlijn.
 
 

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.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd 
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