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Instrukcja techniczna CT 411 200

Data: 2020-09-17KÖSTER Antirutschgranulat 20
Badanie odporności na poślizg powłok wg DIN 51130 oraz DGUV Regel 108 003, MPI Asendorf, lipiec 2020, (np. KÖSTER CT 215 Universalt Floor w zalezności od budowy R10, R11 oraz R12)

Granulat polimerowy do zwiększania odporności na poślizg powłok
posadzkowych
Właściwości
KÖSTER Antirutschgranulat 20 jest odpornym chemiczne granulatem
polimerowym, który jest przeznaczony do poprzwy odporności na
poślizg żywic posadzkowych na bazie wodnej oraz na bazie
bezrozpuszczalnikowych żywic reaktywnych. W zależności od ilości
granulatu możliwe jest uzyskanie wymaganej klasy antypoślizgowosci.

Dane techniczne
Materiał Polimer
Kolor transparentny
Uziarnienie 0,8 mm
Gęstość nasypowa 0,43 g/cm3

Zastosowanie
KÖSTER Antirutschgranulat 20 przenaczony jest do uzyskiwania
różnych klas antypoślizgowości wg DGUV-Regel 108-103. Podawany
jest w różnych proporcjach do wodorozcieńczalnych oraz nie
zawierających rozpuszczalników powłok posadzkowych. Więcej
wskazówek znajduje się w instrukcjach technicznych powłok
posadzkowych KOSTER. 

Sposób wykonania
Zgodnie z instrukcjami technicznymi odpowiednich żywic
posadzkowych KOSTER. 

Zużycie
2% do 2.5%, w zależności od wymaganej kategorii antypoślizgowości
(Zalecane proporcje dodawania materiału dotyczą procentów w
odniesieniu do masy żywicy). Patrz instrukcje techniczne odpowiednich
produktów KOSTER. 

Przechowywanie
Składować w suchym pomieszczeniu, bez nacisku, w oryginalnie
zamkniętych opakowaniach. Okres składowania min. 2 lata. 

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER CT 215 Universal Floor Art. nr CT 215
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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