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Anti-slip Additive kan användas i vattenhaltiga WOCA Master TS-2K Laquer,
Master XP-2K Lacquer och Master RD-2K Lacquer, där en mer halksäker yta
önskas.

• Ökar halksäkerheten
• Lätt att blanda
• Till områden med höga krav på halksäkerhet

Applikationsområde
Kan användas till WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer och Master RD-2K Lacquer.

Bruksanvisning
Förberedelser

Skaka Anti-slip Additive innan den blandas i lacket.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Blanda 150 g Anti-slip Additive i 5 l lack inkl. härdare. Rör om blandningen regelbundet under
användning för att säkerställa ett enhetligt utseende.

Torktid
Torktid

s1
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Tekniska data
Densitet

1.50-1.60 g/ml.

Hållbarhet

3 år

Blandningsförhållande

3 % el. 150 g till 5 l lack är godkänt i enlighet med DIN
51130.

Förvaring

+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Master TS-2K Lacquer, #690135A, 690136A, 690137A
Master XP-2K Lacquer, #690145A, 690146A, 690147A
Master RD-2K Lacquer, #690140A, 690141A

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

