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Instrukcja techniczna CT 429

Data: 2015-09-10KÖSTER Color-Chips

Dekoracyjne kolorowe płatki do posypywania powłok
posadzkowych KÖSTER LF-VL, KÖSTER EM-VS oraz KÖSTER BTG
Właściwości
KÖSTER Color Chips są odpornymi chemicznie oraz na
promieniowanie UV dekoracyjnymi płatkami do posypywania
żywicznych powłok posadzkowych KÖSTER LF-VL i KÖSTER EM-VS
oraz w systemie KÖSTER BTG.

Dane techniczne
Wymiar ok. 2 mm
Standardowy kolor (“MF22”) mieszany: jasno-szary
Inne kolory na zapytanie

Zastosowanie
KÖSTER Color Chips stosowane są do dekorowania i nadawania
struktury powierzchni powłok posadzkowych KÖSTER EM-VS i
KÖSTER LF-VL oraz w systemie KÖSTER BTG. KÖSTER Color
Chips mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Podłoże
KÖSTER Color Chips nadają się na wszystkie powłoki żywiczne na
bazie dyspersji wodnej i bezropuszczalnikowe, szczególnie KÖSTER
EM-VS i KÖSTER LF-VL.

Sposób wykonania
Świeżo nałożona powłoka posadzkowa powinna być posypana
płatkami KÖSTER Color Chips. Płatki powinny być podrzucone do
góry tak, aby swobodnie spadły na świeżą warstwę żywicy, nie rzucać
płatków bezpośrednio na powłokę posadzkową. Nadmiar płatków
niezwiązany z powłoką żywiczną można zmieść lub zebrać i
wykorzystać ponownie. Podczas wchodzenia na świeżą warstwę
żywicy należy stosować buty z kolcami. W systemie KÖSTER BTG
warstwa żywicy posypana płatkami jest dodatkowo zabezpieczona
powłoką transparentną KÖSTER TS Transparent.

Zużycie
Minimum 50 g / m²; jako dekoracja powierzchni, nie kryjąca w 100%
Minimum 300 g/m² jako zasypka w systemie KÖSTER BTG.

Opakowania
CT 429 005 5 kg carton
CT 429 010 10 kg karton

Przechowywanie
Materiał należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu.
W przypadku przechowywania w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach materiał można przechowywać min. 2 lata.

Środki ostrożności
Nosić rękawice i okulary ochronne podczas pracy z materiałem.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER LF-BM Numer produktu CT

160

KÖSTER Bauharz Numer produktu CT
165 025

KÖSTER EM-VS Numer produktu CT
210 008

KÖSTER LF-VL Numer produktu CT
271

KÖSTER TS transparent Numer produktu CT
320
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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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