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Mandurax
Produkt
Simson Mandurax to produkt mineralny o wysokiej twardości i wytrzymałości. Zaraz po diamentach, Mandurax to
najtwardszy materiał naturalny na świecie.
Zastosowanie
Mandurax jest używany jako materiał antypoślizgowy tworzący warstwę wykończeniową podłogi Marothaan.
Właściwości
· Odporny na zużycie. Mandurax jest łamany i przesiewany w ten sposób, że pozostają twarde i ostre kamyki. Zapewnia
to maksymalną odporność na zużycie.
· Odporny na rdzewienie. Manduraz nie rdzewieje nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach i zachowuje
oryginalny kolor.
· Antypoślizgowy. Z powodu niejednorodnych kształtów ziaren, podłoga posypana kamykami Mandurax ma doskonałe
właściwości antypoślizgowe.
· Kwasoodporny. Mandurax ma dobrą odporność na kwas.

Sposób użycia
Proces aplikacji: Nakładać w temperaturze pomiędzy +15°C i +25°C, przy względnej wilgotności pomiędzy 40% i
60%.
Podłoże: Marothaan.
Aplikacja: Po ok. 2 godz. (20°C,50% wilg. wzgl.) od aplikacji wylewki Marothaan podłoga może zostać posypana
kamykami Mandurax. Po 3-4 godzinach podłoga będzie wyschnięta na tyle żeby można było po niej chodzić i
posmarować wierzchnią warstwę za pomocą Simson Marotop 2316 lub jeszcze raz niewielką ilością Marothaan.
Zużycie: Ok. 0,5kg / m2 (w zależności od rodzaju Mandurax i pożądanych właściwości antypoślizgowych).

Prosimy zapoznać się ze zrzeczeniem i informacjami kontaktowymi na dolne ostatniej strony niniejszej karty technicznej.
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Mandurax
Charakterystyka
Wielkość ziaren:
Mandurax extra fine
Mandurax D113
Mandurax D111
Mandurax D116
Opakowanie

0,7 - 1,2mm
1,0 - 2,0mm
2,0 - 3,0mm
2,5 - 4,0mm
worki 25 kg.

Przechowywanie
Mandurax może być przechowywany przez nieograniczony czas w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach w suchym i chłodnym
pomieszczeniu, w temperaturach pomiędzy +15°C i +25°C.
Inne informacje
Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.
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Inter-Car Sp. z o.o.
www.inter-car.pl
inter-car@inter-car.pl

Bostik B.V.
www.bostik.com
infonl@bostik.com

Wszystkie liczby, zalecenia i środki ostrożności zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w oparciu o szczegółowe badania oraz nasze aktualne doświadczenie i nie są wiążące. Mimo, że dokument ten został sporządzony z
najwyższą starannością nie przyjmujemy odpowiedzialności za pomyłki, nieścisłości i błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie możliwość poprawiania dokumentu, kiedy tylko uznamy to za konieczne.Ponieważ projekt, jakość i warunki
podczas aplikacji substancji pozostają poza naszą kontrolą , nie ponosimy żadnej odpowiedzialności na podstawie tego dokumentu za wykonywane prace. Niniejszym zalecamy przeprowadzenie własnych testów na małej ilości
substancji. Nasza sprzedaż i dostawy są przedmiotem naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw.
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