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PRODUCTOMSCHRIJVING
Arturo Ballotini zijn transparante glaskorrels voor het 
realiseren van een antislip-oppervlakte in combinatie met 
een Arturo Vloercoatings en Toplakken.

TOEPASSING
Arturo Ballotini zijn geschikt voor verwerking in:

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

 

Arturo Vloercoatingsu

Arturo Toplakkenu

Transparantu

Glaskorrelsu

In 3 verschillende gradaties verkrijgbaaru

Niet brandbaaru

Zorgt voor hogere slijtvastheidu

Kleinverpakking voor Arturo PU7310 Toplaku

PRODUCTGEGEVENS
Verpakkingsgrootte 25 kg zak
Houdbaarheid Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur Transparant

Korrelgradatie 
(gemiddeld)

75 - 150 μm 
180 - 300 μm 
250 - 425 μm

TECHNISCHE GEGEVENS

Mengverhouding

De hoeveelheid Arturo Ballotini in de 
Arturo Vloercoatings/toplakken is 
afhankelijk van de gewenste stroefheid 
en te vinden in het R-waarden 
overzicht*.

Vorstbestendigheid 
eindproduct Ja
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
Na het mengen van de vloercoating/toplak de gewenste 
hoeveelheid Arturo Ballotini (art. 67987, 67986 of 79422) 
toevoegen aan de opgeroerde vloercoating/toplak en zeer 
goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand 
van de verpakking komt. Mengtijd ca. 1 minuut.
Toepassing als vloercoating: Het gemengde materiaal in 
kleine hoeveelheden uitgieten op de vloer en direct met een 
vlakspaan verdelen door de ballotini te schrapen over de 
vloer. Aansluitend met een structuurroller kruislinks het 
materiaal narollen.
Toepassing als toplak: Het gemengde materiaal met een 
nylonroller goed verdelen.
Let op: Arturo Ballotini zakken snel af. Daarom altijd het 
mengsel regelmatig oproeren, zodat het materiaal 
homogeen blijft.
Lees voor de juiste verwerking van de Arturo Vloercoatings/
Toplakken altijd eerst de volledige applicatierichtlijn.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING
Het product zelf maakt geen bijzondere maatregelen ter 
bescherming van de werknemer vereist. 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 zijn bouwafval.

* zie betreffende documentatie.
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