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ASO-DecorChips 
Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków

Nr art. 2 06418

• na bazie PVA
• odporne na światło
• nie zawierają plastyfikatorów
• wielkość płatków: ø 3-5 mm

Zastosowania:
• posypka do powłok na bazie żywicy epoksydowej
• do wykonywania kolorowych powłok dekoracyjnych

Dane techniczne:
Składniki produktu:system jednoskładnikowy, gotowy do użycia 
Baza:  na bazie PVA
Konsystencja: sypkie ciało stałe
Uziarnienie: > 3 - 5 mm ø
Zużycie:  
posypka „gęsta“: ok. 650 - 800 g/m²
posypka „luźna“: ok. 10 - 150 g/m²
Barwy:  jasnoszary beżowa   
  szary ciemna    
  beżowo-czerwono-pomarańczowa
  biało-czarna
Opakowania: Wiadro 1 kg
  Pudełko 5 kg
Przechowywanie: 24 miesiące, w zamkniętym oryginalnym  
  pojemniku, w suchych warunkach.

Metody aplikacji:
Płatki ASO-DecorChips należy rozrzucić równomiernie na 
wciąż świeżej powłoce. Posypkę można wykonywać ręcznie 
lub przy zastosowaniu pistoletu pneumatycznego.

Aplikacja:
1. ASO-DecorChips posypać równomiernie na jeszcze świeżą 
powłokę, ręcznie lub za pomocą pistoletu pneumatycznego. 
2. Usunąć niezwiązane ASO-DecorChips przed nałożeniem 
warstwy wierzchniej.
3. W przypadku posypki „gęstej“ konieczne jest szlifowanie 
pośrednie, aby wyrównać i wygładzić warstwę dekoracyjną.
Po szlifowaniu należy starannie i dokładnie usunąć wszelkie 
pozostałości materiału do szlifowania. W przeciwnym razie 
po nałożeniu powłoki ochronnej istnieje ryzyko powstania 
przebarwień.
4. Przed nakładaniem gruntu i powłoki ochronnej należy prze-
strzegać aktualnej Instrukcji technicznej danego produktu.

Wskazówki:

• Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z kartami 
technicznymi wymienionych produktów.

• Zastosowania, które nie są wyraźnie wymienione  
w niniejszej instrukcji technicznej, mogą być wykonywane 
tylko po konsultacji i pisemnym potwierdzeniu przez dział 
techniczny firmy SCHOMBURG.

• Pozostałości produktu można usuwać wraz z odpadami 
domowymi.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w obowiązującej 
wersji Karty Charakterystyki WE!

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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