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COELAN® Antislip
Technisch informatieblad
(Versie: 2015-01-20)

Toepassingsgebied:

Glasmeel voor volledig en gedeeltelijk bestrooien van
verschillende COELAN® coatingsystemen voor betere
antislip.

Kleur / instelling:

• transparant

Producteigenschappen:

• Glasmeel 105 - 210 µ

Verpakkingsformaat:

0,3 kg doos

Materiaalverbruik:

• naar behoefte

Opslag:

In gesloten originele container in droge ruimte opslaan.

Verwijdering

Verwijdering in vloeibare toestand
/
Verwijdering in verharde toestand:
EAK 08 04 10

Ondergrond:

• COELAN® Antislip kan door middel van gekleurde
of transparante lijmlaag op bestaande COELAN®

coatingsystemen worden gestrooid.
• Meer informatie over de voorbehandeling van de

ondergrond en gebruik vindt u in de aparte techni-
sche informatiebladen alsmede de bijbehorende
gebruikshandleidingen.

Gebruikstemperatuur:

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
min. +5°C tot max. +30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: < 80 %
De ondergrondtemperatuur moet min. 3 K boven de
dauwpunttemperatuur liggen.

Gebruiksinstructie:

• De bestaande COELAN® coating eventueel met
COELAN® Flexogrondverf LE resp. COELAN® Boot
Flexogrondverf LE (zie bijbehorend technische in-
formatieblad) activeren.

• Lijmlaag met een materiaalverbruik van ong. 250 g/
m² aanbrengen.

• Volledig of gedeeltelijk bestrooien met COELAN®

Antislip.

Zorg tijdens en na het gebruik voor een goede, gelijk-
matige en permanente ontluchting om gelijkmatige uit-
harding te waarborgen.

Meer informatie over het gebruik vindt u in de aparte
technische informatiebladen alsmede de bijbehorende
gebruikshandleidingen.

Belangrijke informatie

Deze technische informatie zal u op grond van onze ervaringen naar
beste weten overeenkomstig de toenmalige stand van de techniek
adviseren. Aangezien ook voor ons onbekende gebruiksvoorwaarden
denkbaar zijn, is dit advies vrijblijvend. Daarnaast behouden wij ons
in belang van de vooruitgang technische veranderingen en de daar-
uit resulterende veranderingen van kerngegevens voor. Door het ver-
schijnen van deze versie wordt eerdere technische informatie ongel-
dig. Bij alle vragen heeft u de mogelijkheid om van onze speciale ge-
bruikstechnisch advies gebruik te maken. Overeenkomsten en ver-
zekeringen moeten in principe schriftelijk worden vastgelegd. Verder
gelden onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

https://www.verfschilderen.nl/coelan-anti-slip-300-gram-antislip.html
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