Productinformatie
Versie datum: 1-08-2015

Ceramic Additive
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Productbeschrijving
additief voor de verhoging van krasbestendigheid en voor een extra mat
effect.
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Toepassing
Te combineren met alle Schutz Specials basis sealers, ideaal voor matte
oppervlakken en slijtage oppervlakken. Meng de Ceramic Additive goed met
de basis lak. Toepassing zoals beschreven op de basislak.
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Technische gegevens
Bevat stoffen: water, polyacrylaat, kiezelzuur, mineralen, wassen, additieven.
Bevat 1,2-benzisothiazol- 3 (2H) -on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voc (g/ l) 2 (ISO11890).
ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften.
CLP/ G
legen bussen worden afgevoerd in het huishoudelijk afval, of naar een
recyclingbedrijf.
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Kwaliteitscertificaat
Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen
(FIGR) te Duitsland.
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Opslag
Beschermen tegen vorst. Bewaar in een koele, droge plaats. Een
houdbaarheid van 24 maanden in ongeopende, originele bus vanaf de datum
van fabricage. Houd bekledingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
Indien opgeslagen in variërende temperaturen en/ of in een geopende bus kan
gedroogd onderdelen vormen. Als dat zo is, zeef deze uit voor gebruik.
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Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd.
Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.
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