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Haftgrund P -ice
Sävytettävä keinohartsidispersiopohjuste pintalaasteille - talvituote
Käyttöalue

Värieroja tasoittava ja tartuntaa parantava pohjuste keinohartsipintalaasteille
ja mineraalisille laasteille. Nopeasti kuivuva, soveltuu pinnoituksiin
´talvi´olosuhteissa.

Ominaisuudet :

- ei sisällä liuottimia, glykolia tai alkoholia
- voidaan työstää +1- +15 asteen lämpötilassa
- nopeasti kuivuva, aina 95% suhteelliseen ilmankosteuteen saakka
- imukykyä säätelevä
- vettähylkivä
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- tartuntaa parantava, toimii ´liima-aineena´
- muodostaa karhean pinnan sisältämänsä kvartsihiekan ansiosta
- helpottaa pintalaastin levittämistä
- optimoi pintalaastin menekin ja mahdollistaa taloudellisen pinnoituksen

Tekniset tiedot :

Sideaine :
Ominaispaino:

Valmistelut :

Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas.
Alustan esikäsittely tarvittaessa Hydro-Tiefgrundilla.

Sekoitussuhteet :

Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 5 % vedellä.

Työskentely :

Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Käytä lyhytnukkaista rullaa.

Menekki :

n. 0,20 - 0,25 l / m2 eli 0,35 -0,45 kg /m2 / sivelykerta.

Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle
+ 1 C:een.

Kuivumisaika :

Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2 - 6 h.

Värisävy :

Valkoinen ja sävytetty pintalaastin mukaisesti.

Työvälineiden
puhdistus :

Tuoreena vedellä.

terpopolymeeri keinohartsidispersio
1,7 g / cm3

Toimitukset :

Tuotenumero : 796884 / 796885
Pakkaukset : 20 kg PE - sanko, täysi lava 480 kg.

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
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Varastointi:

Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa n. 3 kk.

VOC arvo :

EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 30 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.

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

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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