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R10 Addiv
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OPIS IZDELKA
Dodatek za pridobitev višjega razreda proti drsnosti.
• Za vse zaključne sloje Dr. Schutz 2-komponentnih premazov na vodni osnovi.
• Tekoči dodatek za enostavno dodajanje.
• Učinkoviti rezultati.
• Razred proti drsnosti R10 po navedbah BGR 181 in DIN 51130.
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PRIMERNO ZA
Vse dvokomponentne Dr. Schutz premaze na vodni osnovi na področjih, ki so zapisana v tehničnih listih izbranega
PU Premaza.
Prosimo bodite pozorni na tehnična navodila za nego različnih talnih oblog na naslovu www.dr-schutz.com/en/drschutz/professional/care-instruction/
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PRIPRAVA ZA NANOS
Dobro pretresite! Dodajte Dr. Schutz R10 Aditiv v razmerju 1:10 v osnovni premaz. Crosslinker* dodate v premaz
šele ko pripravite želeno količino premaza.
Crosslinker* - zamreževalec/trdilec
Prosimo upoštevajte:
• Dodajanje R10 Aditiva v spodnji sloj premaza ne vpliva na lastnosti PU Premaza in ne prispeva k povišanju
proti drsnosti zaključnega sloja.
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PORABA
5g/m² (Razpon: 100m² / 0,5l) pri porabi PU Premaza 50ml/m² z R10 Aditiv v razmerju 1:10.
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SKLADIŠČENJE
Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja: 24 mesecev od datuma proizvodnje,
neodprt, v originalni embalaži. Izven dosega otrok.
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TEHNIČNI PODATKI
Vsebovane snovi: voda, poliakrilat, silicijeve kisline, voski, dodatki Vsebuje mešanico: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3on in 2 metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
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R10 Addiv
pH 7,5
VOC (g/l) <1 (ISO11890)
ADR/RID: Ni nevarno blago, kot je opredeljeno v transportnih predpisih.
CLP: označevanje ni potrebno.
Tudi pri uporabi izdelkov, ki manj onesnažujejo je potrebno upoštevati običajne varnostne ukrepe.
Prazno embalažo je možno odstraniti v gospodinjske odpadke, ali pa odpeljati na center za recikliranje.
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CROSS-REFERENCE
Naslednje publikacije v posodobljeni obliki veljajo kot sestavni del tega tehničnega lista:
• Splošni napotki o uporabi in nanosu Dr.Schutz izdelkov
• Varnostni listi na voljo na zahtevo
Navedene tiskovine, kakor tudi podatki izdelka v posodobljeni obliki so na voljo na spletni strani www.drschutz.com ali na zahtevo na spodnji naslov.

Dr. Schutz – Skrbimo Za Vaša Tla
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Dr. Schutz GmbH
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www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Slovenija
Lombar d.o.o.
Pod Brezami 5,
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Kontakt:
Tel: 00386 / 31 376 924
E-mail: info@dr-schutz.si

Zgornji nasveti za tehnično uporabo izvirajo iz našega najboljšega znanja in glede na najnovejše stanje tehnologije. Torej, če so naši izdelki uporabljeni
skrbno, po nasvetih o njihovi uporabo in se sledi predlaganim postopkom, ne sme priti do poškodb izdelka. Naši izdelki se uporabljajo zunaj našega
možnega nadzora in so zato predmet lastne odgovornosti, ki vas ne sprosti obveznosti, da sami preverite ali so naši dobavljeni izdelki primerni za predviden namen in postopek. Zato, naša pojasnila in nasveti niso pravno zavezujoči in jih ni mogoče uporabiti proti nam kot podlaga za odgovornost - kar
vsebuje pravice in zaščito katerekoli tretje osebe. Ustrezna priporočila, smernice in standardne norme je treba upoštevati, kot tudi priznana tehnična
pravila. Podatki o izdelku po objavi zamenjajo in nadomestijo veljavnost vseh prejšnjih različic.
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