Acrylicon Terrazzo Repair

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Terrazzo Repair-system er en fugemasse som kan
reparere eller erstatte sementbaserte fugemasser i flislagte
Terrazzo-systemer. Det er laget for å håndtere mye trafikk, og det
er ekstremt slitesterkt og motstandsdyktig mot kjemikalier. Med en
herdetid på bare 60 minutter kan reparasjon og installasjon
utføres raskt, uten behov for kostbar driftsstans.
Laget for å reparere eksisterende Terrazzo-fugemasse, bolthull
eller overflateskader, eller for fuging av nye installasjoner. Egnet
til bruk i Terrazzo-gulv i butikker, kjøpesentre og industri.

Viktigste egenskaper og fordeler

1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.

57 N/mm2

Høy trykkstyrke – svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.

Dekorativ overflate – vakkert utseende og UV-bestandig.

Spesifikasjon
Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke
løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende
organiske forbindelser.
Produkt

Acrylicon Terrazzo Repair-systemet – Klargjøring og
påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.

Overflate

Silkematt

Tykkelse

2–6 mm avhengig av bruk. Kontakt ditt nærmeste
AcryliCon-kontor for å få flere råd angående
reparasjoner med større dybde enn 6 mm.

Farge

Standard beige farge, kan pigmenteres.

Leverandør

AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Varig – gulvene våre brytes ikke ned, og de blir ikke
sprø eller porøse med bruk.

Besøk vår nettside www.acrylicon.no for å finne nærmeste
AcryliCon-kontor.
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