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DisboADD 948
Farbchips 2 - 4 mm
Chips van kunststof en glimmer voor het instrooien van Disbon-
vloercoatings.

Materiaal

Kunststof- en glimmerchips om in vloercoatings te strooien om zo een decoratief oppervlak te
verkrijgen.

Toepassing

Door en door gekleurde vlokken.Materiaalbasis

1 kgVerpakking

Standaardkleuren: wit, zwart, lichtgrijs, donkergrijs, glimmer goud en glimmer zilver.Kleur

Verwerking

De nog natte, gladde vloercoatings op basis van epoxy of polyurethaan, na eventueel ontluchten met
een spijkerroller, instrooien met de Farbchips. De vloercoating mag nog niet 'aangetrokken' zijn omdat
anders de chips onvoldoende hecht. Geschikt zijn alle Disbon vloercoatings.
De Farbchips mogen NIET toegepast worden in ESD-, antistatische- of WHG-systemen.

Geschikte ondergronden

Alle chipskleuren zijn onderling te mengen.Mengverhouding

De Farbchips met een trechterpistool (opening 10 mm) en met ca. 2 bar in een vloeiende beweging
inblazen. De chips kruislings inblazen om zo een gelijkmatig oppervlak te krijgen.
Bij instrooien met de hand kleine hoeveelheden omhoog gooien en zo op het oppervlak laten vallen.
Opeenhoping van chips moet vermeden worden.

Verwerkingsmethode

Voor een open decoratie ca. 20 - 40 g/m².
Een hoger verbruik kan, afhankelijk van de gekozen kleur, een ongelijkmatig eindresultaat geven.

Verbruik

Na voldoende wachttijd van het ingestrooide vloeroppervlak binnen met Disbopur W 357, DisboPUR
W 458 of met DisboXID 422 volgens het Technische Informatieblad afwerken. Bij toepassing buiten
met DisboTHAN 446 PU-Klarschicht  of DisboPUR 309 afwerken. Glimmerchips niet met een toplaag
afwerken.

Wachttijd
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Verwijzingen

Bij applicatie van de materialen de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen. Voor
onderhoud van de vloercoating de reiningings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon raadplegen.

Reinigen en onderhoud

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Bij verwerking van het materiaal de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.
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