Technisch informatieblad
Sto Ballotini Ø 75-150 µm
Glasparels voor het stroef maken ø 75-150 μm

Kenmerk
Toepassing

 als toevoeging aan StoPox- resp. StoPur-producten volgens het technisch
informatieblad

Eigenschappen

 transparante glasparels als vulstof voor het realiseren van stroeve verzegelde
oppervlakken

Optiek

 transparant

Verwerking
Applicatie

rollen, toevoegen aan totale mengsel

Leveren
Artikelnummer

Benaming

14505-003

Sto Ballotini 75-150 µm

Verpakking

5 kg Emmer

Markering

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en
verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van
Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt
een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.
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Bijzondere instructies
De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het
waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste
toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring.
Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik
controleren.
Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd,
mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit
op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.
Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle
voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave
kan altijd vanaf het internet worden gedownload.
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