Versie 3.0 28/05/2019

Strizo® gekleurd kwartszand
Product omschrijving

Strizo gekleurd kwarts zand is een reeks van specifieke maten naturel of
gekleurd kwartsmateriaal. Het kwarts is gekleurd met lood- en cadmiumvrije
pigmenten en 2K epoxy of poly-aspartic bindmiddel.
Gekleurd kwartszand wordt als basis bestanddeel gebruikt voor gekleurde
kunstharsgebonden vloerafwerkingen in de particuliere, zakelijke markt en
agrarische en industriële sector. Tevens toepasbaar als instrooizand met
diverse toepassingen.

Eigenschappen







Technische gegevens

dichtheid
korrelfracties

Breed scala aan korrelmaten
Zuiver kwartsmateriaal
Vele kleurmogelijkheden
Zeer geringe kleurverandering mogelijk onder invloed van UV belasting
Leveren van kant en klare mix kleuren in de diverse gradaties mogelijk

vaste stof gehalte
chemische analyse
hardheid

1,45 – 1,55 kg/liter (stortgewicht)
0,4 – 0,8 mm
0,7 – 1,2 mm
1,0 – 2,0 mm
2,0 – 3,0 mm
3,0 – 4,0 mm
3,0 – 5,0 mm
100 %
99,8% Siliciumoxide
0,2% overige vaste bestanddelen
7 (Mohs)

Verwerking

Het leggen van kunststofvloeren vereist vakmanschap en het correct
opbouwen van het complete vloersysteem. Door de natuurlijke oorsprong van
het basismateriaal is licht kleurverschil tussen de verschillende batches niet te
voorkomen, per project voldoende bestellen of de diverse batches in
verhouding onderling mengen.
Zie voor verdere informatie Product DataSheet “Strizo Siergrind
vloersysteem”.

Verpakking

Verpakking in 25 kg PE zak. Andere verpakking op aanvraag.

Houdbaarheid

Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking op een vorstvrije,
koele, droge en goed geventileerde locatie. Onder deze omstandigheden is
het materiaal onbeperkt houdbaar.
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Veiligheid

In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de eti ketten van de
verpakkingsmaterialen.
Voor de specifiek genoemde producten in dit product blad zijn de betreffende
veiligheidsbladen van toepassing.

Door de oorsprong v an STRIZO® gekleurd kwartszand bev at deze mogelijk natuurlijke bestanddelen zoals py riet, die na het in contact komen met
waterhoudende af werklagen kunnen leiden tot v erkleuringen als gev olg v an roestv orming. Strizo Sy nthetics B.V. kan geen enkele garantie gev en
op het niet optreden v an deze v erkleuringen.
Aan dit productinf ormatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adv iezen en v oorstellen zijn gebaseerd op basis v an g oed v ertrouwen
en de laatste kennis, erv aringen en stand der techniek. Uit erv aring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De
omstandigheden ter plaatse v erschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegev en op v erwerking v an het beschrev en product of de geschiktheid
daarv an. Dit geldt v oor elke aanbev eling op welke manier dan ook.
Bestellingen en lev eringen v olgens de huidige v erkoop- en lev eringsv oorwaarden.
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