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Obszary stosowania 

Jako materiał do obsypywania  
w przypadku powłok obsypywa-
nych płatkami, stosowany kontra-
stowo lub do nasycenia. 
 
Kolory 

Wzornik kolorów płatków: 
szaro-niebieskie  nr art. 6720 
czerwono- 
-pomarańczowe nr art. 6721 
szare  nr art. 6722 
zielone  nr art. 6723 
beżowo-brązowe nr art. 6724 
żółto-niebieskie nr art. 6725 
zielono-niebieskie nr art. 6726 
niebiesko-białe nr art. 6727 
niebieskie nr art. 6728 
 
Kolory specjalne na zamówienie. 
 
Właściwości produktu 

Specjalny, barwiony materiał do 
obsypywania powłok, złożony 
z polioctanu winylu, kopolimero-
wego spoiwa, wypełniaczy, pig-
mentów i dodatków. 
 

Przykłady zastosowań 

Materiał do obsypywania: 
Równomiernie obsypać jeszcze 
świeżą warstwę żywicy. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
skladowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kartony 0,33 kg i 5 kg 
 
Zużycie: 
W zależności od rodzaju zastoso-
wania. 
Obsypywanie kontrastowe: 
ok. 0,02 – 0,03 kg/m2. 
Obsypywanie całej powierzchni: 
ok. 0,70 – 1,20 kg/m2. 
 
Składowanie: 
Przy przechowywania w suchym 
miejscu czas składowania jest nie-
ograniczony.  

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie      

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 6720-28 

ArtiFlake 
(Acolan ArtiFlake) 
 
Mieszanka barwnych płatków do stosowania 
w powłokach z żywic syntetycznych 
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Forma: płatki 
Gęstość: 2,0 – 2,5 g/cm3 (gęstość ziaren)  
Gęstość nasypowa: 0,5 – 1,0 g/cm3  

Dane techniczne produktu

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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