
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskap og gir informasjon om våre produkter og 

bruksmuligheter. Målet er derfor ikke å sikre visse egenskaper til produktene eller deres egnethet for en bestemt 

applikasjon. Mulige eksisterende industrielle rettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametere blir 

beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert produkt. 

 

Satine Stone  

Industrial Estate Carabona - C/. Coure nº16, 18 y 20 - 12530 Burriana – Castellón, Spain. 

Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100  

E-post: info@satine.esinfo@satine.es  

 

TEKNISK DATABLAD  
BRONSE METALLISK EFFEKT  

 

PRODUKT  

Sementbaserte baser av kvarts med bronsepulver,  

Utmerket bearbeidbarhet og hardhet ved kombinasjon av harpikser 

utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE. 

 

 

BESKRIVELSE  

Metallisk effektbelegg Bronse som gir  

en skjønnhet tilpasset moderne estetiske trender.  

 

FYSISKE  

Tetthet i pasta 2,3 kg / l.  

Bevarer sine egenskaper ved ekstreme temperaturer  

av våre klima (-30º C. til + 60ºC)  

Ikke brannfarlig i pastaform. Enkel forbrenning uten  

flammer i tørr tilstand ved 250º C.  

Med beskyttelse i form av porefyller og lakk er det  

ugjennomtrengelig for vask og regn.  

Konsekvent hindrer porøsiteter, microcracks  

kapillærer.  

Absolutt luktfri når polymerisert.  

 

 

FORBRUK  

Forbruket er omtrentlig:  

300 g /m2 per lag (avhengig av underlag)  
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BRUK  

 - Å renovere eksisterende gulv eller erstatte fliser 

 - Kan brukes på både gulv og vegger gitt sin gode etterlevelse.  

 - Kan appliseres både innendørs og utendørs.  

 

FORDELER  

- God flyt og bearbeidet  

- Minimum tykkelse per lag på 1 mm.  

- Enkel rengjøring, med fuktig klut og nøytrale vaskemidler.  

- Gir stor hardhet og motstand mot underlaget. 

- Stabilt mot ultraviolette stråler. 

-Ufølsom for marine atmosfærer.  

-Ufølsom for surt regn (svovelholdige damper).  

-Motstandsdyktig mot karbonforurensning.  

-Hold fortynnede alkaliske og sure løsninger.  

 

 

ANVENDELSESOMRÅDE  

 Egner seg til dekorasjon av vertikale og  

 horisontale overflater av boliger,  

 butikker, kontorer, restauranter, lobbyer, områder til  

 utstilling, bolig, fornøyelsesparker, etc.  

 Egner seg til dekorasjon av møbler, hyller og benkeplater.  

 Egner seg til påføring på flis på bad og kjøkken.  

 Systemet er egnet for gulv med gulvvarme  

 forutsatt at installasjonen er godkjent med egnet avstand slik at det ikke   

 overfør sprekkproblemer til ytre lag og derfor til systemet.  

 

SPESIELLE FORHOLDSREGLER  

Dette produktet inneholder sement og metalliske partikler.  

Unngå kontakt med øyne og hud, samt støvinhalasjon.  

Bruk gummihansker og vernebriller.  

Oppbevares utilgjengelig for barn.  

Ikke bruk produktet ved romtemperatur lavere enn  5ºC eller høyere enn 30ºC.  

Tomme beholdere må kastes i henhold til gjeldende lovbestemmelser.  

 

HOLDBARHET 

12 måneder fra produksjonsdato, i lukket originalemballasje, skjermet fra vær og fuktighet.  

 
 


