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ALSAN DECO CHIPS
ALSAN DECO CHIPS is een instrooimateriaal, geschikt voor gebruik met de ALSAN 970 F afwerking.
ALSAN DECO CHIPS geven een extra esthetische toets aan de afwerking en verhogen (gering) het
antislip effect. Een verzegeling nadien is niet nodig.

Materiaal
Instrooimateriaal op basis van acrylaat.

Eigenschappen
- permanent weerbestendig (UV bestendig en regen vast)
- gemakkelijk manueel of machinaal te verwerken

Toepassingsgebieden
ALSAN DECO CHIPS worden ingestrooid in ALSAN 970 F (zie Deco Finish+ en Deco Protect+
afwerkingen).

Verpakking
2 kg plastic emmer

Kleuren
ALSAN DECO CHIPS zijn zwart, wit of grijs (geen kleuren mix)

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

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
van de bestelling.
Contact: www.soprema.com
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Aanbrengen van het product
Uitrusting/gereedschap voor aanbrengen
- trechterpistool en compressor
- handmatig
Toepassing
Gebruik een trechterpistool (of met de hand) om de ALSAN DECO CHIPS in te strooien in de slijtlaag
(ALSAN 970 F) terwijl het hars nog niet uitgehard is. Afhankelijk van het gewenste uitzicht van het
oppervlak, kunnen de verschillende kleuren van snippers eerst gemengd en in gewenste hoeveelheid
aangebracht worden. Maximaal kan 50 g/m² aangebracht worden. Opletten om niet te veel snippers aan
te brengen (oppervlak volledig bedekt). Dit kan uithardingsproblemen tot gevolg hebben van het
ALSAN 970 F.

Veiligheidsinformatie en risico's
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende product.

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.

Marnix DERKS
Technisch Directeur
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