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DisboADD 8255
Farbchips 1 - 2 mm

(Vorige benaming: Disbon HS 8255 Fast Chips)

Kunststofchips voor een decoratieve afwerking van Disbon-
vloercoatsystemen

Materiaal

Chips van kunststof voor het instrooien van vloercoatings als decoratieve afwerking.Toepassing

Door en door gekleurde, weervaste kleurvlokken.Materiaalbasis

1 kg per doosVerpakking

Standaardkleuren: donkergrijs, lichtgrijs, zwart en witKleur

Verwerking

Nog natte, gladde vloercoatings op basis van epoxyhars, polyurethaanhars of polymethylmetacrylaat
(PMMA). Moet de nog natte laag ontlucht worden dan moet dit voor het instrooien van de chips
plaatsvinden. Aandrogen (huidvorming) van de onderlaag mag niet aanwezig zijn omdat anders de
chips onvoldoende vast komen te liggen. De chips zijn voor alle Disbon-vloercoatsystemen geschikt.

Geschikte ondergronden

Alle kleuren zijn onderling te mengen in elke mengverhouding.Mengverhouding

De gekleurde chips met een trechterpistool (opening 10 mm) met ca. 2 bar willekeurig in de nog natte
vloercoating spuiten. Door een ronddraaiende beweging de vloer bewerken.
Wordt met de hand ingestrooid, dan kleine hoeveelheden chips omhoog gooien en op het oppervlak
laten vallen. Opeenhoping van ingestrooide chips moet vermeden worden.

Verwerkingsmethode

Voor een open instrooibeeld ca. 20 g/m².
Een hoger verbruik kan, afhankelijk van de gekozen kleur, een ongelijkmatig oppervlak geven en een
teveel aan chips op één plaats onvoldoende hechting.

Verbruik
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Verwijzingen

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.

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies
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