
 

 

 
                                    ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Ημ/νία: 01/06/2017 - Version 17 

MARITRANS RELEASE AGENT 
 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ 
 
Περιγραφή Προϊόντος Πλεονεκτήματα 
  
Το MARITRANS® RELEASE AGENT είναι ένας διαφανής, 
χαμηλής οσμής αντικολλητικός παράγοντας που επιτρέπει 
την εύκολη εφαρμογή των φινιρισμάτων από χαλαζιακή 
άμμο. 
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή μια γρήγορη, ομαλή και 
αποτελεσματική εφαρμογή. 
Το MARITRANS® RELEASE AGENT αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του συστήματος MARITRANS® 
SANDCARPET. 
 
 

• Απλή εφαρμογή. 
• Επιτρέπει την εφαρμογή επίστρωσης άμμου. 
• Ελαφριά οσμή. 
• Πολύ αποτελεσματικό. 
 

Χρήσεις Κατανάλωση 
Το MARITRANS® RELEASE AGENT χρησιμοποιείται ως 
αντικολλητικός παράγοντας για την εφαρμογή επικάλυψης με 
χαλαζιακή άμμο MARITRANS®. 
 
Το MARITRANS® RELEASE AGENT είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για εφαρμογή επικάλυψης με άμμο 
MARITRANS® και δεν είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε άλλη 
χρήση. 
 

10% κατά βάρος, υπολογιζόμενη επί της ποσότητας 
MARITRANS® που χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικό υλικό στο 
μίγμα επικάλυψης άμμου. 
Αυτή η κάλυψη βασίζεται στην εφαρμογή σε βέλτιστες 
συνθήκες. Παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η υγρασία 
μπορούν να μεταβάλουν την κατανάλωση. 
 
 

 
Εφαρμογή 
Αναμείξτε το MARITRANS® RELEASE AGENT με το MARITRANS® και την έγχρωμη χαλαζιακή άμμο σε ενδεικνυόμενες 
ποσότητες για εφαρμογές επικάλυψης με άμμο. 
 
Συσκευασία 
Το  MARITRANS® RELEASE AGENT διατίθεται σε δοχεία 1 κιλού. Τα δοχεία πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρούς και δροσερούς 
χώρους μέχρι και 9 μήνες. Προστατεύστε το υλικό από την υγρασία, τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως. Θερμοκρασία 
αποθήκευσης: 5οC -30οC. Τo προϊόν θα πρέπει να παραμείνει στο αρχικό του, μη ανοιγμένο δοχείο, φέροντας το όνομα του 
κατασκευαστή, την ονομασία του προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας και τις ετικέτες προφύλαξης εφαρμογής. 
 
Μέτρα ασφαλείας 
Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Διαβάστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
 
Οι τεχνικές μας συμβουλές για χρήση, λεκτικές, γραπτές ή δοκιμαστικές, παρέχονται με καλή πίστη και αντικατοπτρίζουν το σημερινό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας με τα 
προϊόντα μας. Κατά τη χρήση των προϊόντων μας, απαιτείται λεπτομερής και κατάλληλος έλεγχος αντικειμένων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, προκειμένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσον το εν λόγω προϊόν ή / και η τεχνολογία εφαρμογής πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και σκοπούς. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τα προϊόντα 
μας χωρίς ελαττώματα. η σωστή εφαρμογή των προϊόντων μας εμπίπτει πλήρως στο πεδίο ευθύνης και ευθύνης σας. Φυσικά, θα παρέχουμε προϊόντα συνεπούς 
ποιότητας στο πλαίσιο των Γενικών Όρων Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τοπικής νομοθεσίας και για την απόκτηση των 
απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Οι τιμές σε αυτό το τεχνικό δελτίο δίδονται ως παραδείγματα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδιαγραφές. Για τις 
προδιαγραφές των προϊόντων επικοινωνήστε με το τμήμα Ε & Α. Η νέα έκδοση του φύλλου τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά τις προηγούμενες τεχνικές πληροφορίες και 
το καθιστά άκυρο. Επομένως, είναι απαραίτητο να πρέπει πάντα να παραδώσετε τον ισχύοντα κώδικα πρακτικής. 

 
 
 
 

 


