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Strato Extreme
Productbeschrijving
Lage uitstoot en bijna geurloos, water dragende tweecomponenten sealer. Op basis van
hoge kwaliteit urethaan dispersies voor gebruik door professionals. Voor de grootste
weerstand tegen chemicaliën, verminderde gevoeligheid voor schoenstrepen.
Op basis van hoge kwaliteit acrylaat en urethaan dispersies.
Voldoet aan ÖNORM C 2354 Klasse C. 472/473: Voldoet aan de antislip klasse R9 in
BGR181 (DIN 51130)
abZ-Nr: Z-157,10-155 Emissie ondoorlaatbaar bouwproduct volgens AgBB richtlijnen 470:
Gloss (> 70)
471: Satin-mat (30-50)
472: Matt (10-20)
473: Ultramatt (<10)

Toepassing
Geschikt als laklaag voor hout en kurk vloeren. In het geval van bezorgdheid over de
randen, raden wij aan het vullen van de vloer met strato klassieke prime 200, strato
natuurlijke prime 210 of strato troffel prime 220.
Goed schudden voor gebruik. Meng de Strato Extreme goed en gelijkmatig met
Crosslinker M in een verhouding van 10: 1. Na 10 minuten wachten dient er weer
geroerd te worden voor gebruik. Aanbrengen met de Aquatop-roller op een
vloertemperatuur van minimaal 15 graden. 3 lagen aanbrengen als er geen primer
ligt, wanneer deze er wel is breng dan 2 lagen aan.
- De professioneel geschuurde en gevoegde ondergrond moet schoon, droog, vrij
van olie, was en stof zijn.
- Vloer en temperatuur van het materiaal mag niet onder + 15 ° C te vallen tijdens
applicatie en droogtijd.
- De regels van de professionele handelingen dienen in acht te worden genomen.
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Strato Extreme
Technische gegevens
Bevat stoffen: water, polyacrylaten, polyurethaan, kiezelzuur, glycolethers,
additieven. Bevat 5-chloor-2- methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol3-on (3: 1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
voc. (g/ l) 27 (ISO11890)/ GISCODE: W2/ DD +/ 2004/42/ IA (j) (140) 140.
ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften.
CLP (basis): Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
CLP (Crosslinker M/ G): GHS 07, Attention. H332 Schadelijk bij inademing. H317
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen
veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen. P280 draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. P362
Verontreinig de kleding. P405 Achter slot bewaren. EUH204 Bevat isocyanaten. Kan
een allergische reactie veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden. Volledig geleegde containers kunnen worden
afgevoerd in huishoudelijk afval.

Kwaliteitscertificaat
Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te
Duitsland.

Droogtijd
Kan zorgvuldig op worden gelopen of aan worden gewerkt, na ongeveer 3 uur (bij 20 ° C en
50% relatieve vochtigheid, ventilatie). Het behandelde gebied mag in de eerste 3 dagen niet
nat worden of gedweild worden. Na minimaal 10 dagen kan de vloer worden verzorgd of kan
er tapijt op worden gelegd.
Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en slechte ventilatie kunnen de droogtijd
aanzienlijk verlengen.
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Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd.
Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.

