
posypka

ZUŻYCIE

lekki zasyp: 10-150 g/m²
średni zasyp: 200-400 g/m²
gesty zasyp: 500-800 g/m²
 

OPAKOWANIA

worek 0,5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie 
zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w sposób uniemozli-
wiajacy mechaniczne uszkodzenie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP doty-
czących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń 
oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i 
oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywa-
nia posadzek i powłok.

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej 
zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Produ-
cent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania 
wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość 
wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, 
z wyłączeniem ich zastosowania. 
Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześ-
niej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. 
Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

webersys chips stosuje się się jako posypkę do powłok na 
bazie żywicy epoksydowej lub poliuretanowej w celu nadania 
powierzchni dekoracyjnego, barwnego wykończenia. 
Posypkę można wykonać jako lekki, średni lub gęsty zasyp. 
Stosowana jest np. na balkonach, tarasach, ciągach komuni-
kacyjnych, na klatkach schodowych, korytarzach, w halach 
wystawienniczych, pomieszczeniach handlowych, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest gotowy do zastosowania. Przed wykonaniem 
posypki nalezy zmieszać kolory podstawowe w odpowied-
nich proporcjach tak aby uzyskac oczekiwany efekt mieszanki 
kolorów.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

webersys chips należy równomiernie rozrzucić na świeżo na-
niesioną powłokę. Posypkę można wykonywać ręcznie lub przy 
zastosowaniu pistoletu pneumatycznego. Przed naniesieniem 
powłoki zamykajacej należy usunąć niezwiązane z podłożem 
płatki webersys chips. 
W przypadku gestego zasypu konieczne jest przeszlifowanie 
pośrednie, tak aby wyrównać i wygładzić 
warstwę dekoracyjną. Po szlifowaniu należy dokładnie usu-
nąć wszelkie pozostałości materiału. W 
przeciwnym razie po nałożeniu powłoki zamykajacej istnieje 
ryzyko powstania przebarwień.
Aplikacja powłoki bazowej i zamykajacej zgodnie z informacjami 
w aktualnej Karcie Technicznej danego produktu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 
WIĄZANIA

Zgodnie z karta techniczną powłoki, z którą stosowana jest 

średnica 3-5 mm

baza chemiczna: PVA

 

WŁAŚCIWOŚCI

• średnica 3-5 mm

• 21 kolorów podstawowych

• wysoka stabilność kolorów
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webersys chips

Barwne płatki dekoracyjne

• worek 0,5 kg


