ANTISLIP COATING

versie: ASC 0120171

Eigenschappen











Dik vloeibare oplossing
Gemakkelijk te verstrijken
Trekt geen draden
Blijvend elastisch
Sneldrogend
Uitstekende hechting
Eenvoudig in het gebruik, mengen niet nodig
Droogt bij kamertemperatuur
Uitstekende waterbestendigheid
Zeer goede UV-bestendigheid

Omschrijving
Antislip Coating is een gebruiksklaar 1-componentproduct voor het slipvrij en slijtvast maken van
diverse ondergronden, zoals laadbruggen, werkvloeren, trappen enz. Antislip Coating is na 1 uur
stofdroog en vormt na volledige uitharding een duurzame laag die uitstekend bestand is tegen oliën,
petroleum, water, detergenten, verdunde zuren, alkaliën en zouten.

Algemeen
Verpakking
Bestelcode (kleur)
Artikelcode

Blik 1 liter
1433 (zwart), 1434 (grijs), 1436 (geel)
02.1435 (zwart), 02.1434 (grijs), 02.1436 (geel)

ANTISLIP COATING

versie: ASC 0120171

PVC compound
60% tot 70%
Dik vloeibaar
Koolwaterstofmengsel
Afhankelijk van de ondergrond
80°C (na volledige uitharding)
Uitstekend
Uitstekend
+10°C tot +25°C
Beton, tegels, steen, staal, aluminium en vele kunststoffen
Bij sterk zuigende ondergronden is het aan te bevelen om vooraf Innotec Imprisol Primer toe te
passen. Verder kan, om de hechting op kunststoffen te verbeteren, Innotec Repaplast Primer New
Formula worden toegepast. Metalen ondergronden voorbehandelen met Innotec Construction
Primer.
Rechtstreeks vanuit de verpakking met spatel of nylon kwast
Methode van aanbrengen
1 liter per m²
Verbruik
Stofdroog na ± 1 uur bij 20°C.
Droogtijd
Uitgehard na ± 48 uur bij 20°C en een laagdikte van 1 tot 1,5 mm.
1 tot 1,5 mm
Aanbevolen laagdikte
Verf en thinners kunnen het zwellen van coating veroorzaken.
Overschilderbaarheid
Met Innotec Multisol
Reinigen materialen
Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Reinigen handen
18 maanden in originele, ongeopende verpakking
Houdbaarheid
Koel en droog bewaren
Opslagcondities
A
Batchcodetype
Na volledige uitharding uitstekende weerstand tegen oliën, petroleum, water, detergenten,
Bijzonderheden
verdunde zuren, alkaliën en zouten
Afwijzing van aansprakelijkheid
Datum:03/10/2011
Basis
Volumieke massa / dichtheid
Consistentie
Oplosmiddelen
Hardheid
Temperatuurbestendigheid
UV-bestendigheid
Waterbestendigheid
Verwerkingscondities
Soort ondergrond
Voorbereiding van de
ondergrond

