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Anti-slip Additive (Anti-slip pro laky Master 2K) lze použít s Master TS-2K Lacquer
(Lakem Master TS-2K) a Master RD-2K Lacquer (Lakem Master RD-2K) na bázi
vody, kde je vyžadován méně kluzký povrch.

• Zlepšuje odolnost proti uklouznutí
• Snadno se mísí
• Pro oblasti s vysokými požadavky na protiskluznost

Oblast použití
Lze použít s Master TS-2K Lacquer (Lakem Master TS-2K) a Master RD-2K Lacquer (Lakem Master RD-2K).

Použití
Příprava

Před smícháním s lakem protiskluzové aditivum dobře protřepejte.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Úprava

Smíchejte 150 g protiskluzového aditiva s 5 l laku včetně tužidla. Během používání směs často míchejte,
aby se zajistil jednotný vzhled.

Doba schnutí
Doba schnutí

Viz technický list pro konkrétní lak.
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Technické údaje
Hustota

1.5-1.6 g/cm3

Trvanlivost

36M

Směšovací poměr

3% nebo 150 g do 5 l laku je schválen podle normy DIN
51130.

Skladování

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu.

Údržba a související výrobky
Související výrobky

Master TS-2K Lacquer (Lak Master TS-2K), #690135A,
690136A, 690137A
Master RD-2K Lacquer (Lak Master RD-2K), #690140A,
690141A
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Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení
s ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

