Productblad

Arturo Decofolie
Sjabloon
Omschrijving en toepassing

Gebruik van vloercoating

Arturo Decofolie Sjabloon is een zeefdrukfilm die geschikt is voor
gebruik op PU- en EP-gietvloeren voor een relatief korte termijn.
Arturo Decofolie Sjabloon is geschikt voor:
• Arturo PU2030 Gietvloer.
• Arturo PU2060 Gietvloer.
• Arturo EP2500 Gietvloer.
Arturo Decofolie Sjabloon wordt standaard toegepast als
sjabloonfolie.

De coating dient op de sjabloonvorm aangebracht te worden.
daarvoor zijn de volgende vloercoatings geschikt:
• Arturo EP3900 Vloercoating.
• Arturo PU7900 Vloercoating.

Beperkingen van gebruik
Controleer altijd de beperkingen die worden genoemd in de
productbladen van de te gebruiken materialen. Unipro B.V. geeft op
het in dit blad omschreven product alleen garantie in combinatie
met de genoemde gietvloeren en toplakken.

Eigenschappen
Arturo Decofolie Sjabloon heeft uitstekende
verwerkingseigenschappen. Arturo Decofolie Sjabloon heeft een
uitstekende vlakligging en maatvastheid, die een grote
nauwkeurigheid garanderen.

Eigenschap

Omschrijving

Folie
Rugpapier
Applicatieoppervlak
Applicatiemethode
Type ondergronden
Minimale aanbrengtemperatuur
(omgeving en ondergrond)
Verwijderbaarheid

0,09 mm, wit vinyl.
Gecoat kraftpapier.
Vlak.
Droog.
PU- en EP-gietvloeren.
10 °C.

Temperatuurbestendigheid

Een laklaag beschermt de middels vloercoating aangebrachte
sjabloonvorm en heeft invloed op de glansgraad. De gietvloer met
de met vloercoating aangebrachte sjabloonvorm dient afgelakt te
worden met een van de volgende PU-lakken (glad of antislip):
• Arturo PU7975 Toplak.
• Arturo PU7750 Toplak.
• Arturo PU7180 Toplak.

Chemische bestendigheid
N.v.t.
Dit product dient altijd afgewerkt te worden met een van de
genoemde Arturo toplakken. De chemische bestendigheid daarvan
is te vinden in de productinformatie van deze toplakken.

Opslagtermijn
De folie die reeds is geappliceerd met applicatietape, kan maximaal
2 jaar op voorraad gehouden worden mits opgeslagen bij 22° C/5055 % RH. Materialen dienen in een schone, droge en zonvrije
ruimte opgeslagen te worden.

Belangrijk

Verwijderbaar met warmte
en/of chemicaliën binnen
1 jaar na aanbrengen.
-40 tot +100 °C
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Gebruik van lak

De gegevens, technische informatie en aanbevelingen die in dit
blad worden vermeld, zijn het resultaat van proeven die naar beste
weten betrouwbaar zijn, maar waarvan de volledigheid of juistheid
niet wordt gegarandeerd. Noch de fabrikant noch de verkoper is
aansprakelijk voor enige schade hetzij direct of indirect, die het
gevolg is van het gebruik van het product, respectievelijk de
ongeschiktheid van het product. De verkoper en/of de fabrikant is
slechts gehouden tot vervanging van materiaal dat niet aan de
fabriekseisen blijkt te voldoen. Voor de toepassing dient de
gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het
materiaal voor het beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt
deze proeven geheel voor eigen risico. De duurzaamheid die in
dit document wordt vermeld, geldt alleen voor de klimaatzone van
Noord- en Midden-Europa.

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. © Unipro bv 2014. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Unipro.

