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HEMPEL’S ANTI-SLIP PEARLS 67423

                                                                                                
Beskrivelse: HEMPEL’S ANTI-SLIP PEARLS 67423 er små hule glassperler.

Bruksområde: Til å blande i HEMPEL`S POLY BEST 55551, HEMPEL`S YACHT EMALJE 52182 og
HEMPEL`S FARVOLIN 51120  på dekk og andre overflater hvor man ønsker en sklisikker
overflate.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale. 

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: 09980

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale
fabrikasjonstoleranser og hvor angitt,  er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

PÅFØRINGSDATA:

Anmerkning: Bland ANTI-SLIP PEARLS i malingen til den er jevnt fordelt. Bruk ca. 80 gr. ANTI-SLIP
PEARLS til ¾ liter maling. Normalt er ett strøk med perler nok, men ønskes en grovere
struktur, påføres et ekstra strøk.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt
produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding,
kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann
eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6742399980

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.  For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer  til
produktdatabladene” i produktdataboken, “Hempel book”. 
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold.
Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til
HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre
forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller  direkte og
indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet ken endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.
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