Applicatierichtlijnen

AC7450

Beschrijving

Gereedschap

Temperatuur en

• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C.

• Temperatuurmeter.

relatieve vochtigheid

• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter

• R.V. meter.

(R.V.)

voorkoming van condensvorming.
• R.V.: maximaal 80 %.

• Vloertemperatuurmeter.
• Dauwpunttabel.

• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.
• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
Voorzorgsmaatregelen

• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo

product veilig te verwerken.
Controle ondergrond

• De grindvloer moet kleefvrij en beloopbaar zijn.

Aanbrengen seallaag

• Het mengsel op de ondergrond gieten en met kunststof inwasbord

• Industriezuiger.

Eventueel stof of andere ongerechtigheden verwijderen.
• Kunststof inwasbord.

schrapend verdelen.
Doorhardingstijd
grindvloer bij 20 °C en
65% R.V.

• Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo AC7450 Grindcompound na
ca. 24 uur.
• Lage temperaturen vertragen de doorharding.
• Hoge temperaturen versnellen de doorharding.

Reinigen gereedschap

Arturo AC7450/14-03-14

• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water.

Kijk op www.arturoflooring.nl voor de meest actuele versie
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Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat
geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan
de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder
producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van
de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun
geldigheid.
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