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Tanımı
FOX ACRYLIC FLAKE, Akrilik esaslı, farklı renk seçenekleri olan, dekoratif zemin kaplama
uygulamalarında kullanılan renkli pul tanecikleridir.

Kullanım Yerleri
• Garajlarda,
• Mağazalarda,
• Showroomlarda,
• Teraslarda,
• Okullarda, Kreşlerde,
• Marketlerde,
• Uçak hangarlarında,
• Havaalanlarında,
• Otel ve Alışveriş merkezlerinde kullanılır.

Avantajları
• Dekoratif ve sanayi amaçlı kullanıma uygundur.
• Değişik renklerde uygulama imkanı vardır.
• Zeminde ve duvarda kullanılabilir.
• Maliyeti düşüktür.
• Zemin rengini ve dokusunu kontrol ederek ortama yumuşak bir görünüm kazandırır.

Teknik Özellikleri
Renk

(Gri-Siyah), (Kahve-Siyah), (Yeşil-Siyah), (Kırmızı-Gri-Siyah)

Ürün Teknik Föyü
FOX ACRYLIC FLAKE

Uygulama
FOX ACRYLIC FLAKE tanecikler ıslak Poliaspartik/Epoksi/Poliüretan sistem üzerine istenilen
miktarda serpiştirilir.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir.

Saryat
Değişken

Ambalaj
5 kg'lık kutu

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli
depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır.
Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri
Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları
havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu
eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen
doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Merkez/Fabrika
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
7. Cadde No:6 Döşemealtı/Antalya-TÜRKİYE
Tel : +90 (242) 221 42 50
Faks : +90 (242) 221 42 55
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Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri
San. Tic. Ltd Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler
dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek
sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.
sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde
uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız
sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu ürün teknik
föyü bir önceki teknik föyde yer alan bilgileri geçersiz
kılmaktadır. Firmamız bu ürün teknik föyündeki her türlü
bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Ürün teknik föyünde yer alan bilgilerin güncel ve geçerli
olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.

