Технічна інформація Bp943o NOE

aisboxid 943 Einstreuquarz
Прокалений кварцевий пісок

Опис продукту
Сфера застосування

Спеціальний кварцевий пісок для застосування в поєднанні з продуктами aisboxid для
наповнення і обсипання шарів підлогових покриттів в системі aisbon.

Властивості

Кварцевий пісок з розміром зерна MI4 -MI8 мм
■ багаторазово промитий
■ просіяний
■ прожарений
■ з вмістом двоокису кремнію> 9TB

Упаковка

Багатошаровий бумажний мішок по OR кг

Колір

світло-бежевий

Зберігання

в сухому місці на піддонах

Технічні параметри

Насипна щільність: близько 1I4 г / см³

Метод нанесення

Залежить від призначення і продуктуI разом з яким кварцовий пісок використовуєтьсяI уточнюється в
Технічній інформації даного продукту.

Витрати

див. ТІ продуктуI з яким пісок комбінується.

Застосування

Примітки
Утилізація

Залишки матеріалу можна утилізувати як змішані будівельні відходиI відходи після демонтажу
будівельних конструкцій або побутове сміття.

Технічна консультація

У цій публікації неможливо розглянути всі підкладкиI що зустрічаються на практиці і технології їх
покриття.
Якщо Ви маєте справу з підкладкамиI що не згадані в даній Технічної інформаціїI слід звернутися до
нас або наших співробітників на місцях. Ми із задоволенням надамо Вам докладну консультацію з
урахуванням специфіки конкретного об'єкту.

Центр обслуговування

Перейдіть на сайті до розділу «Контакти».

Технічна інформація Bp943o NOE • Стан на березень OM1O
Ця технічна інформація підготовлена на основі найсучаснішого рівня досягнень техніки і нашого практичного досвіду. ОднакI в силу різноманіття підкладок і особливих умов на об'єктахI покупець / будівельник (виконавець робіт) не звільняється від відповідальності з перевірки
придатності наших матеріалів для конкретних цілей і певних об'єктних умов. При виході у світ нової редакції дана технічна інформація втрачає силу.
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