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COELAN Antislip
Teknisk datablad
Udgave: 2019-12-12)

Anvendelsesområde:

Glasmel til strøning over hele eller delflader af diverse
COELAN-coatingsystemer til øgning af glidehæmning.

Farve / indstilling:

• transparent

Produktegenskaber:

• Glasmel 105 - 210 µ

Beholderstørrelse

0,3 kg dåse

Materialeforbrug:

• efter behov

Opbevaring:

I lukkede originalbeholdere i tørre rum

Bortskaffelse

Bortskaffelse i flydende tilstand
/
Bortskaffelse i hærdet tilstand
EAK 08 04 10

Underlag:

• COELAN Antislip kan ved hjælp af et farvet eller
transparent klæbelag strøes på eksisterende CO-
ELAN-coatingsystemer.

• Yderligere oplysninger vedrørende behandling af
underlaget fremgår af de separate tekniske data-
blade samt de pågældende forarbejdningsvejled-
ninger.

Forarbejdningstemperatur:

Materiale-,omgivelsesluft- og underlagstemperatur: min
+5°C op til maks. +30°C
Relativ luftfugtighed: < 80 %
Underlagets temperatur skal ligge mindst 3K over dug-
punkttemperaturen.

Forarbejdningsråd:

• Den eksisterende COELAN -coating aktiveres evt.
med KEMCO LE flexo-hæftegrunder eller COELAN
Båd fleksibel hæftegrunder LE (se det pågældende
tekniske datablad).

• Påfør klæbelaget med et materialeforbrug på ca.
250 g/m².

• Fuld- og delvis strøning af COELAN Antislip.

Sørg under og efter forarbejdning for en god, jævn og
varig ventilation for at garantere en jævn udhærdning.

Yderligere oplysninger vedrørende forarbejdning frem-
går af de separate tekniske datablade samt de pågæl-
dende forarbejdningsvejledninger.

Vigtige oplysninger

Denne tekniske information bør pga. vores erfaringer efter bedste vi-
den, iht. teknikkens aktuelle status. Da der også kan tænkes anven-
delsesbetingelser, som vi ikke kender, er denne rådgivning ikke-bin-
dende. Desuden forbeholder vi os tekniske ændringer i fremskridtets
tjeneste og de resulterende ændringer i kernedataene. Ved udgivel-
se af denne version mister de forudgående tekniske oplysninger de-
res gyldighed. Ved alle spørgsmål er det muligt at gøre brug af vores
specielle anvendelsestekniske rådgivning. Aftaler og tilsikringer kræ-
ver ikke skriftform. Derudover gælder vores salgs- og leveringsbetin-
gelser.
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