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ASO-Antislide
Granulat antypoślizgowy

Właściwości:
• okrągłe szklane kulki
• wysoka zdolność do działania antypoślizgowego
• trwałe działanie
• łatwa aplikacja

Zastosowania:
• granulat antypoślizgowy dodawany do powłok i lakierów
• do garaży i podłóg przemysłowych
• do wewnątrz i na zewnątrz

Dane techniczne:
Składniki produktu: jednoskładnikowy, gotowy   
   do użycia
Baza:   okrągły granulat szklany
Konsystencja:  sypkie ciało stałe
Gęstość nasypowa:  ok. 1,35 g/cm³
Wielkość ziarna min / max: > 90,00 - 150,00 μm
Zużycie:   ilość, którą należy dodać wynosi  
   ok. 8 % do 10 % (wagowo)  
   w wstępnie zmieszanych syste- 
   mach powłokowych / lakierniczych 
    o niskiej lepkości.

Podłoże:
Przygotowanie podłoża odbywa się zgodnie z instrukcją tech-
niczną produktu do którego jest dodawany ASO-Antislide.

Aplikacja:
1.Po wymieszaniu składników powłoki lub lakieru (patrz odno-

śna instrukcja techniczna) dodawany jest granulat antypośli-
zgowy. W zależności od wymaganego efektu antypoślizgo-
wego dodawana ilość wynosi 4-8 % wag. 

2.Po dodaniu ASO-Antislide gotową mieszaninę należy  
ponownie intensywnie wymieszać.

3.W przypadku przygotowywania większych ilości materia-
łu zalecamy przemieszanie mieszaniny również między 
poszczególnymi operacjami, aby zapobiec sedymentacji 
granulatu.

Przechowywanie:
W suchym i chłodnym miejscu, min. 36 miesięcy w fabrycznie 
zamkniętych pojemnikach, powyżej +10°C do 40°C.

Opakowania:
Wiadro 5 kg

Wskazówki:
• Pozostałości produktu są odpadami komunalnymi.
• Grubość warstwy zamykającej nie powinna przekraczać 

170 g/m².
• Przed rozpoczęciem prac należy przestrzegać instrukcji 

technicznych wymienionych produktów.
• Zastosowania, których nie uwzględniono w niniejszej in-

strukcji technicznej, są dopuszczalne dopiero po uprzednim 
uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez firmę  
SCHOMBURG.

Należy przestrzegać uznanych zasad techniki 
budowlanej, odpowiednich wytycznych i obowią-
zujących przepisów.
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Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy 
skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia 
użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości preparat nałożyć na powierzchnię próbną. Niniejsza publikacja obowiązuje do czasu wydania nowej wersji.
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