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KEMPERDUR®  
CL Płatki 
Zastosowanie 
 Do dekorowania powierzchni na pokryciu KEMPERDUR® 
HB, KEMPERDUR® Deko 2K, KEMPERDUR® Deko

Cechy 
 Dekoracyjność 
 Tworzenie porowatości 

Oznakowanie CE 
W odniesieniu do warstwy 4 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Skład 
Na bazie PVC i PVAc 

Wielkość opakowania 
1 kg 
Rozmiar płatków  2 - 5 mm 

Magazynowanie 
W suchych warunkach 

Właściwości 
Konsystencja stała 
Kolory biały, jasnoszary,  

żółty, karmelowy,    
czerwony, zielony, 
czerwień żelazowa,      
czarny, niebieski, 
jasnozielony  

 

Zużycie 
Ok. 5 - 30 gr/m² (w zależności od intensywności posypania) 

Utylizacja 
Płatki EKO 16 01 19 

 

Użycie 
Pokrycia KEMPERDUR® rozprowadzić na podłożu. Płatki 
posypywać ręcznie lub specjalnym pistoletem na świeże 
jeszcze pokrycie. Pokrycie KEMPERDUR® Deko 2K i 
KEMPERDUR® HB można zabezpieczyć po 12 godz., a 
KEMPERDUR® Deko po 72 godz. impregnacją 
KEMPERDUR® Finish.  Stosować tylko przy temp. podłoża i 
otoczenia powyżej 5 °C. Należy stosować środki ochrony 
osobistej. 

Informacje ogólne 
Gwarantujemy stabilną, wysoką  jakość naszych produktów. 
Do wyrobów KEMPER SYSTEM nie wolno dodawać 
żadnych obcych substancji. Dla wszystkich informacji 
technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku 
niemieckim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniach. 
 
Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dot. zastosowań 
odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń  
z naszymi produktami. Każde nowe wydanie unieważnia 
automatycznie informacje techniczne z poprzedniego wydania. 
Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne 
informacje. W każdym pojedyńczym przypadku zastosowania 
naszych produktów konieczne jest gruntowne, związane z obiektem 
i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika 
jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. 
My odpowiadamy jedynie za bezbłędność naszych produktów 
-ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie 
w zakres odpowiedzialności użytkownika. Sprzedaż naszych 
produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków 
handlowych. 
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