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Alsicolorgrund W
Silikonihartsipohjuste Alsicolor- julkisivumaaleille

Käyttöalue

Erittäin vettähylkivä ja lujittava pohjuste mineraalisille alustoille.
Käytetään huokoisilla alustoilla.

Ominaisuudet :

- hyvä vedenhylkimiskyky
- alustaa lujittava
- vesiohenteinen
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- vähäinen menekki
- tunkeutuu hyvin myös kosteaan alustaan

Tekniset tiedot :

Sideaine :
Tiheys:

Valmistelut :

Valmistelevat työt :
Suojatkaa lasi-, luonnonkivi- ja keraamiset pinnat sekä lakatut ja eloksoidut
pinnat ja vesipellit.

Silikonihartsi
Ominaispaino n. 1,0 g / cm3

Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla öljytön, rasvaton ja vapaa irrallisista aineksista.

Sekoitussuhteet :

Perusaine sekoitetaan veteen suhteessa 1:9.
Sekoittakaa vain sellainen määrä, joka käytetään saman päivän aikana.

Työskentely :

Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

Menekki :

Alusta

Pohjusteen menekki ( valmis sekoite)

Hyvin huokoinen
Laastiluokka PII, PIII
Betoni

0,6 l / m2
0,50 l / m2
0,20 l / m2

Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.
Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle
+ 5 C:een.

Kuivumisaika :

Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 6- 24 h.

Värisävy :

Läpikuultava

Työvälineiden
puhdistus :

Tuoreena vedellä.
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Toimitukset :

Tuotenumero : 795347
Pakkaukset : Muovipullo 1 l

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi:
Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa
pakkauksessa väh 6 kk.

Turvallisuusohjeet :

R 10
R 41
R 52/53 :
S 7/9
S 23
S 26
S 39
S 51
S 60

Narmapinnoitus Oy
Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Syttyvää
Vakavan silmävaurion vaara
Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia
seurauksia vesiympäristölle.
Säilytettävä tiiviisti suljettuna
Vältettävä sumun hengittämistä
Silmäkosketuksessa huuhdelkaa välittömästi runsaalla
vedellä ja ottakaa yhteys lääkäriin.
Käyttäkää suojalaseja / silmäsuojaimia
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä
ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä
tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä
sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole
valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat
näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.
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