
TYYPPITYYPPI Paksunninkuitu, jota käytetään Novofloor-, Novopox- ja Novocryl-pinnoitteiden paksuntamiseen,
kun tehdään jalkalistoja, otsapintoja ja muita pystypintoja. Ei muuta pinnoitteen värisävyä.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Parvekkeiden, luhtikäytävien, henkilöliikennekäytävien yms. lattioiden pinnoittamisen yhteydessä.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Jalkalistojen, otsapintojen ja muiden pystypintojen tekemiseen. Soveltuu myös tasauslaastin
tekoon Novopox P epoksipohjusteen kanssa.

Vain ammattikäyttöön.
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NOVOFLOOR PAKSUNNIN

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

VäritVärit Valkoinen paksunninkuitu.

RiittoisuusRiittoisuus 0,5-3,0 p-%

PakkauksetPakkaukset 1 kg

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 0.96 g / cm³

VarastointiVarastointi Viileässä kuivassa paikassa.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyKäsittely
Paksunninkuitu lisätään vähän kerrallaan pohjusteen tai pinnoitteen sekaan ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi.
Vältä suurta kierrosnopeutta sekoitettaessa, sillä se muodostaa ilmaa pinnoitteeseen.

Paksunninkuidun lisäys vaikuttaa tuotteiden tasoittuvuuteen ja siten ulkonäköön. Paksunninkuitu saattaa pidentää myös
kuivumisaikaa.
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