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PRODUCTOMSCHRIJVING
Arturo Zand voor het vullen of afzanden van verschillende 
Arturo producten, beschikbaar in verschillende korrelgroottes 
(0,1 - 0,3 mm, 0,3 - 0,8 mm, 0,1 - 0,5 mm, 0,06 - 0,3 mm)

TOEPASSING
Arturo Zand is met name geschikt voor het vullen van:

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

Arturo Primers*, toegepast als schraplaagu

Arturo Gietvloeren*u

Universeel inzetbaaru

Leverbaar in verschillende korrelgroottesu

PRODUCTGEGEVENS
Verpakkingsgrootte 25 kg zak
Houdbaarheid Minstens 24 maanden
Kleur Beige

Korrelgradatie 
(gemiddeld)

0,1 - 0,3 mm 
0,1 - 0,5 mm 
0,2 - 0,6 mm 
0,3 - 0,8 mm

TECHNISCHE GEGEVENS
Vorstbestendigheid 
eindproduct Ja

ARTURO ZAND

Productblad

Arturo | A brand of Uzin Utz
NL | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefoon +31 53 5737373 | E-mail arturo.nl@uzin-utz.com | Internet www.arturoflooring.nl

https://pimmam.uzin-utz.com/www.arturoflooring.nl


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 
wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de 
beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten 
worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten 
voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 01.2022
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