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ALSAN DECO CHIPS 
ALSAN DECO CHIPS é um produto de acabamento 
especialmente concebido para a camada de revestimento 
ALSAN 970F. Oferece diferentes opções de design e 
simultaneamente confere propriedades antiderrapantes à 
superfície. 
 

 
APLICAÇÃO 

 É utilizado no ALSAN 970 F para melhorar a 
aparência e conferir propriedades 
antiderrapantes à superfície. 
  

APLICAÇÃO EM OBRA 

 Manualmente 

 Mediante pistola com funil 

Utilizar a pistola com funil (ou espalhar à mão) 
para aplicar o produto ALSAN DECO CHIPS 
na camada de revestimento (ALSAN 970F). Os 
CHIPS devem ser espalhados enquanto a 
resina ainda estiver molhada. Dependendo do 
design desejado da superfície, podem ser 
misturadas diferentes cores de CHIPS com 
maior ou menor quantidade.  A quantidade 

máxima de produto a aplicar é de 50 g/m
2
. 

Evitar o excesso de produto nos vários pontos 
da superfície (superfície completamente 
coberta com CHIPS), uma vez que pode 
causar problemas de reação com a camada 
ALSAN 970 F. 

 

REGULAMENTAÇÃO 

 Sistema de Qualidade de acordo com a 
ISO:9001.  

 Sistema de controle ambiental de acordo com 
ISO 14001. 

 

 VANTAGENS 

 Fácil de aplicar manualmente ou mecanicamente 
 

 Podem ser usadas uma ou mais cores 
 

 Compatível com o ALSAN 970F 
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PRECAUÇÕES 

Saúde, segurança e meio ambiente: 

 Verificar a ficha de segurança do produto.  
Rastreabilidade: 

 A rastreabilidade do produto é garantida por 
um código de produção na embalagem. 

Informações gerais: 

 A informação anterior, em particular a 
informação sobre a aplicação dos produtos, 
tem por base um extenso trabalho de 
desenvolvimento, bem como vários anos de 
experiência, por forma a proporcionar um maior 
conhecimento dos mesmos.  Não obstante, a 
ampla variedade de requisitos e condições do 
local poderá fazer com que seja necessário 
testar o produto, por forma a garantir que o 
mesmo é adequado tendo em conta a 
finalidade pretendida. Apenas é valida a versão 
mais recente do documento. Reservamo-nos o 
direito de poder alterar o mesmo por forma 
fazer refletir avanços tecnológicos ou eventuais 
melhorias nos nossos produtos. 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
DÉCO CHIPS 

Saco (kg) 
2 Kg 

Diversas cores 

Armazenamento 
Armazenar em embalagem bem 
fechada, em local fresco e seco, 

protegido da humidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


