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INDU-DecorChips  Výr. č.: 5 55110 
Dekoratívne zmesi farebných chipsov  
 
 
Vlastnosti: 
INDU-DecorChips svetlostále zmesi farebných 
chipsov na báze PVA. 
 
Oblasti použitia: 
INDU-DecorChips sa používajú k posypávaniu 
epoxidových resp. polyuretánových krycích vrstiev 
za účelom vytvorenia farebných dekoratívnych 
povrchov.  
Dekoratívny povrch sa docieli buď posypom krycej 
vrstvy malým množstvom farebných chipsov alebo 
hustým posypom (čím sa dosiahne tiež protišmyková 
štruktúra povrchu).  
INDU-DecorChips nachádzajú uplatnenie pri 
zhotovovaní priemyselných podláh s dekoratívnym 
povrchom napr. vo výstavných a predajných 
miestnostiach, na chodbách, schodiskách, 
v pavlačiach a pod. 
INDU-DecorChips sa dodávajú s rozmermi 
chipsov Φ 3 – 5 mm. 
 
Technické údaje: 
Farebné odtiene: 01-svetlosivá-béžová 

02-tmavosivá 
10-béžová-červená-oranžová 
15-biela-čierna 

Zrnitosť: Φ 3 – 5 mm 
Dodávané balenia: 20 kg kartóny 
Skladovanie: 24 mesiacov v originálnych 

uzavretých baleniach, v suchu 
 
Pokyny pre spracovanie: 
INDU-DecorChips sa používajú pre dekoratívnu 
povrchovú úpravu predovšetkým nasledovných 
krycích vrstiev: 

 INDUFLOOR-IB 3351 
(„riedky“ a „hustý“ posyp) 

 INDUFLOOR-IB 3360 
(„riedky“ a „hustý“ posyp) 

 INDUFLOOR-IB 3365 
(„riedky“ a „hustý“ posyp) 

 INDUFLOOR-IB 3380 
(iba „riedky“ posyp) 

 

Postup pri aplikácii /spotreba:  
INDU-DecorChips sa rovnomerne posypú na ešte 
čerstvú kryciu vrstvu v spotrebe: 

 cca. 650 – 800 g/m
2
 („hustý“ posyp); 

 cca. 10 – 150 g/m
2
 („riedky“ posyp). 

 
Farebné chipsy sa vsypú na ešte čerstvú kryciu 
vrstvu ručne alebo pomocou vzduchovej striekacej 
pištole (napr. zariadenie Girong). 
 
Pred aplikáciou finálneho uzatváracieho náteru 
(transparentný lak INDUFLOOR-IB 2010 alebo 
ochrana povrchu INDUFLOOR-IB 2250) sa musia 
odstrániť neprilepené chipsy. Pri realizácii 
„hustého“ posypu sa pred aplikáciou finálneho 
uzatváracieho náteru musí povrch jemne 
prebrúsiť, aby sa zrovnala výška vyčnievajúcich 
chipsov z krycej vrstvy. Po prebrúsení sa povrch 
dôkladne vyčistí / povysáva; v opačnom prípade 
by hrozil vznik výrazných farebných fľakov po 
nanesení finálneho uzatváracieho náteru. 
 
Pre aplikáciu krycích vrstiev a finálnych 
uzatváracích náterov sú záväzné príslušné 
technické listy. 
 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.schomburg.sk/

