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Productnaam:
Design X-Stone decoratief wandtapijt

Samenstelling:
Sedimentaire kwartszand- en steenpoedersoorten conform DIN 4924 naar analogie van DIN 12904, type1, hier als
natuurlijke grondstof. Kwartszandsoorten zijn kleurvast en krasbestendig. Strikolith X-Stone steentapijt wordt met de hand
samengesteld en geproduceerd.

Eigenschappen:
Gestructureerde wandbekleding geschikt voor binnen- en buitentoepassing.

Kleuren:
In 11 designs (beton, roest, zandsteen).

Toepassing:
X-Stone wandbekleding is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Voor beide toepassingen zijn gesloten lijm- en
verzegelingssystemen verkrijgbaar. Het materiaal heeft een dikte van ca. 2 mm.

Technische gegevens:

● Kwartsgehalte: ca. 97%
● pH-waarde (in water): 6,0 (20 °C) 
● Afpelsterkte: 1,76-1,98 mm (DIN16860) 
● Smeltpunt: >1550 °C
● Reuk: Reukloos
● Soortelijk gewicht: ca. 1,9 kg/m2
● Thermische expansie: 8 mm bij 100 °C
● Brandklasse: A2-s1-d0 (DIN EN 13501-1-2010-01) 
● Sd-waarde: 0,1-0,2 m

Voorbehandeling ondergrond:
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Strikolith Diepgrond, gladde ondergronden voorzien van een hechtbrug.

Ondergrond:
Ondergrond conform DIN 18365 – vlak, stabiel, stof-, roetvrij, schoon en droog.

Verwerking:
Product stuikend aanbrengen d.m.v. lijm op ondergrond. Met behulp van een kamspaan de lijm egaal verdelen.
Nabehandelen met geëigende producten:
Binnentoepassing: Nabehandelen met Strikolith Diepgrond of bij hoge stootvastheid met Design Aqua Toplak 2K-PU.
Buitentoepassing: Nabehandelen met Strikolith NeverWeather Liquid.

Verbruik:
Ca. 1,1 m2 product voor 1,0 m2 wandoppervlakte.

Verpakking:
3m2 per rol. 1000x3000mm (Beton en Roest), 2730x1100 (Zandsteen).

Opslag:
Koel, droog, vorstvrij en opgeslagen minstens 1 jaar houdbaar.
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Veiligheid:
Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te
beschermen. Indien afvallende deeltjes in contact komen met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water
(ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.
Zie veiligheidsblad voor meer informatie.

Bijzonderheden:
Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een
ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 6º C.
Strikolith X-Stone steentapijt wordt met de hand samengesteld en geproduceerd. Doordat X-Stone gemaakt is uit natuurlijke
producten, kunnen hier ook kleurverschillen in optreden. Elke rol X-stone is uniek. 


