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Jotun Anti-skid
Produkt beschrijving
Dit zijn aluminium oxide korrels, ontwikkeld voor het in strooien in de laatste laag van een anti slip systeem.
Verkrijgbaar in een extra grove, grove, middel en fijne korrel groote. Geschikt als anti slip materiaal in een
brede scala van verf systemen in atmosferische omstandigheden. Geschikt voor elk type oppervlak, afhankelijk
van het specifieke coating systeem.

Typisch gebruik
Kan gebruikt worden op helideks, looppaden, ramps, weegbrug dekken, dekken in het algemeen waar anti slip
eigenschappen wordt vereist. De verspreiding moet plaatsvinden tijdens de applicatie van de natte laag.
Overig

Kleuren
donker

Product data
Eigendom

Test/Standaard

Vaste stoffen per volume
Dichtheid

ISO 3233
berekend

VOS- EU

IED (2010/75/EU) (berekend)

Beschrijving
100 %
3,9 kg/l
0 g/l

De verstrekte gegevens zijn typisch voor fabrieksgeproduceerde producten, onderhevig aan lichte variatie
afhankelijk van de kleur.

Produkt mengen
Één component

Produkt overeenstemming
Hangt af van de actuele blootstelling van het verfsysteem, verschillende primers en toplagen kunnen gebruikt
worden in combinatie met dit product. Enige voorbeelden staan hieronder. Contact Jotun voor specifieke
systeem adviezen.
Voorgaande coat:

acrylic, alkyd, epoxy, epoxy mastic, polyurethane

Volgende laag:

acrylic, alkyd, epoxy, epoxy mastic, fluoro polymer, polyurethane, polysiloxane
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AANBEVOLEN HOEVEELHEID
Fijne korrel grootte ( 180- 250 µm) voor coatings aangebracht in 50 tot 150 µm DLD zoals topcoats.
De aanbevolen gebruik is 1.5 - 2 kg per 10 liter verf
Medium korrel grootte ( 400 – 600 µm ) voor coatings aangebracht in 150 tot 400 µm DLD zoals Jotamastic
producten en dikke eindlagen.
De aanbevolen gebruik is 2.5 – 3.3 kg per 10 liter verf
Grof korrel grootte (700 – 1000 µm ) voor coatings aangebracht in 400 tot 1500 µm DLD, zoals Baltoflake
producten.
De aanbevolen gebruik is 3.0 – 4.0 kg per 10 liter verf
Extra grof korrel grootte ( 1200 – 1600 µm ) voor coatings aangebracht 400 tot 1500 µm DLD, zoals Baltoflake
producten.
De aanbevolen gebruik is 3.5 – 4.0 kg per 10 liter verf
Wanneer een ruwere oppervlak vereist is, kan de te gebruiken hoeveel heid verhoogd worden.

Verpakking (typisch)
Gewicht
Jotun Anti-skid

25 kg

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale
verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

Opslag
Het product dient opgeslagen te worden volgens nationale regelgeving. Bewaar de blikken in een droge koele
goed geventileerde ruimte en weg van warmte en ontstekings bronnen. Blikken moeten goed gesloten zijn.
Voorzichtig behandelen.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C
Jotun Anti-skid

48 Maand(en)

In sommige commerciele markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving.
Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

Voorzichtig
Dit produkt is alleen voor profesioneel gebruik. De applicateur en verwerkers dienen opgeleid en ervaren te zijn
met de te gebruiken apparatuur en het mengen en toepassen van het produkt volgens de technische
documentatie van Jotun. Applicateurs en verwerkers dienen passende persoonlijke beschermmiddelen te
gebruiken. Deze richtlijn wordt gegeven op basis van de huidige kennis van het produkt. Alle suggesties en
aanpassingen om aan de plaatselijke omstandigheden te voldoen, dienen vóór de aanvang van de
werkzaamheden, door de verantwoordelijke Jotun vertegenwoordiger te worden goedgekeurd.

Gezondheid en veiligheid
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A.u.b de voorschriften lezen die op de blik staan. Gebruik onder goede ventilerende condities. Inhaleer de
spuitstof niet. Vermijd huidcontact. Morsen op de huid moet direct met geschikt schoonmaakmiddel worden
verwijderd, zeep en water. Ogen moeten goed gespoeld worden met water en er moet direct medische hulp
worden gezocht.

Kleur variatie
Wanneer van toepassing, producten die primair bedoeld zijn als primer of antifouling kunnen kleine kleur
variaties hebben van batch tot batch. Zulke producten zijn niet kleur bestendig en kunnen verkrijten wanneer
blootgesteld aan zon licht en verwering.

Disclaimer
De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen
en praktische ervaring. Jotun produkten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de
produkten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het
product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd.
Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.
Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit
product en de specifieke praktische toepassing.
Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd
Koninkrijk) versie voor.
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