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Eigenschappen
Triflex Colour Mix is een decoratieve, kleurrijke instrooimix bestaande uit 
speciaal op elkaar afgestemde producten.

Toepassing
Triflex Colour Mix wordt als oppervlakte afwerking op meerdere Triflex systemen
toegepast.

Leveringsvorm
Leverbaar in emmers van 10,00 kg.

Kleur
Triflex Colour Mix wordt in de corresponderende Triflex Cryl Finish 205 
ingestrooid:

Triflex Colour Mix   Triflex Cryl Finish 205
A719 Grijs   Kwarts 03 | 7030
A720 Blauw   Opaal 03 | 5081
A721 Grijsblauw   Opaal 02 | 5092
A722 Grijsgroen   Kwarts 03 | 7030
A724 Roodoranje   Bernsteen 02 | 2053
A727 Crèmebeige   Bernsteen 02 | 2053
A728 Antracietgrijs   Leisteen 03 | 7043
A729 Steenrood   Robijn 01 | 8081

Opslag
Koel en droog opslaan. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden 
vermeden.

Verwerkingscondities
• Triflex Colour Mix kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van 

minimaal +10°C en maximaal +35°C worden verwerkt. 
• Triflex Colour Mix wordt met behulp van een trechterpistool gelijkmatig vol 

en zat in de nog natte finishlaag Triflex Cryl Finish 205 ingeblazen. De kleur 
van de Triflex Colour Mix is afgestemd op de kleur van de 
Triflex Cryl Finish 205. Kleurentabel zie hierboven.

• Na uitharding van de Triflex Cryl Finish 205 (circa 2 uur bij +20°C), dient 
het overtollige Triflex Colour Mix weggeveegd, weggeblazen of weggezogen 
te worden. Verontreinigingen van het oppervlak (bv. door vuil onder de 
schoenen of werkmateriaal), dienen beslist vermeden te worden. 1 uur na 
het verwijderen van de overtollige Triflex Colour Mix dient het oppervlak 
voorzien te worden  van een transparante laag Triflex Cryl Finish Satin.

Verbruik
Circa 0,80 – 1,00 kg/m² op een egale ondergrond. 

Potlife
Zie de productinformatie van Triflex Cryl Finish 205.

Identificatie van de gevaren
Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies
Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen. 

Maatregelen bij ongelukken en brand
Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

PRODUCTINFORMATIE

Trifl ex Colour Mix
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PRODUCTINFORMATIE

Trifl ex Colour Mix
Belangrijke informatie
Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex 
systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die 
niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.
De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten 
berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden 
volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voor-
waarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door 
de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbe-
treffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van 
onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verant-
woordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De 
nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl. 
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