
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en 

dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst 
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ALSAN COLOUR QUARTZ 
 

Omschrijving 
 
ALSAN COLOUR QUARTZ is een gekleurd kwartszand mengsel dat ontworpen is als decoratief instrooi 
materiaal in combinatie met ALSAN 970 FT. Het mengsel bestaat steeds uit minimaal 2 kleuren. 

 
 

Materiaal 
 
Oven gedroogd kwartszand mengsel met laag stofgehalte. 
 

 

Eigenschappen 
 
- laag stofgehalte 
‐ mengsel met een speciaal ontwikkelde korrelgrootte ter optimalisatie van de eigenschappen 

- UV bestendig 
 

Toepassingsgebieden 
 

ALSAN COLOUR QUARTZ is een gekleurd instrooi materiaal in combinatie met ALSAN 970 FT. 
 
 

Verpakking 
 
Zak van 25 kg 

 
 

Kleuren 
 
ALSAN COLOUR QUARTZ is standaard verkrijgbaard in: 

 midden grijs (842) 
 licht grijs (861) 
 
 

Opslag 
 
Opslaan in originele, afgesloten verpakking op een droge plaats, beschermd tegen vocht. 
 
 

Verbruik 
 

Minimaal 4 kg/m² 

 
 

Technische gegevens 
 
Korrelgrote: 4 – 0,8 mm 
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Aanbrengen van het product 
 
Uitrusting/gereedschap voor aanbrengen 
- handmatig 
 
Toepassing 

ALSAN COLOUR QUARTZ met de hand aanbrengen op de nog natte, niet uitgeharde, slijtlaag  
(ALSAN 870 RS). 
Breng aan tot het oppervlak volledig verzadigd is (min. 4 kg/m²). 
 
Afwerking 
Zuig het overtollige materiaal op zodra de laag uitgehard is en breng een eindlaag ALSAN 970 FT aan. 
 

Opmerking: 

Om kleurverschillen en ontmenging te voorkomen is het raadzaam om steeds minimaal 2 verpakkingen 
(droog) met elkaar te mengen in een grote mengkuip. 
 
 

Kwaliteit 
 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. 
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

  
 
 

Algemene informatie 
 
De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over het aanbrengen van het product, is 
gebaseerd op uitvoerige ontwikkeling en jarenlange ervaring en wordt naar eer en geweten verschaft. 
Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het echter nodig zijn 
om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor 
het beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met SOPREMA voor meer informatie. 

Enkel de meest recente versie van het document is geldig. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten 
weerspiegelen. 
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 Technisch Directeur 


