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Obszary stosowania 

Jako specjalny wypełniacz w żywi-
cach epoksydowych, do sporzą-
dzania wysoko wypełnianych sa-
moczynnie rozpływających się po-
włok lub warstw wyrównawczych. 
 
Profil właściwości 

Dzięki zoptymalizowanemu objęto-
ściowo składowi Selectmix SBL 
wypełniacz ten charakteryzuje się 
bardzo dobrymi własnościami pod-
czas stosowania w systemach ży-
wic epoksydowych: 
 

 jest neutralny kolorystycznie 
 bardzo odporny na zużycie 
 pozwala uzyskać wysokie 

stopnie wypełnienia 
 
Wskazówki 

Maksymalny stopień wypełnienia 
i czas schnięcia zależne są od za-
stosowanej żywicy, grubości war-
stwy oraz warunków panujących 
na placu budowy. 
 
 

Rodzaj opakowania, 
skladowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 15 kg 
 
Składowanie: 
W oryginalnych zamkniętych opa-
kowaniach, nie wymieszane,  
w miejscu chłodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej 
12 miesięcy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 6747 

Selectmix SBL 
(Acolan SelectMix SBL) 
 
Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej prze-
siewu 

Dane techniczne produktuDane techniczne produktu

Wygląd:  białawy, kremowy 
Postać: ciało stałe 
Zapach: bez zapachu 
Gęstość: 2,65 g/cm3 (gęstość ziaren)  

Dane techniczne produktu

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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