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Produktinformation:

Væggrunder 224
Vandbaserede primer til indendørs og udendørs brug
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Væggrunder 224 er en vandbaseret primer, der anvendes på alle
porøse mineralske overflader både indendørs og udendørs.
Væggrunder 224 har god indtrængning i finporøse og let afsmittende
overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende vandige
behandling.
Anvendes f.eks. til forbedring af vedhæftningen inden opsætning af
tapet, glasvæv og lignende, på områder som puds, gipsplader,
spartlede områder m.m.
Produktet er diffusionsåbent.

Fysiske / kemiske data:
Grunder:
Type:
Farve:
Konsistens:
Tørstofindhold:
Holdbarhed:
Emballage:

Vandbaseret styrenakryl dispersion
Blågrøn
Tyndt flydende
14 %
Mindst 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.
Varenr.

Størrelse

DB-nr.

7430

1 ltr. flaske

5867336

7431

2,5 ltr. dunk

5708135

7432

5 ltr. dunk

5867337

7433

10 ltr. dunk

5867338
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Underlaget skal være rent og tørt. Spartlede områder afstøves efter eventuel
slibning. På tidligere behandlede områder, som er renset ned til underlaget, skal rensning
være meget grundig og afstøvningen meget effektiv, således at overfladen kun er let
afsmittende.

Fortynding:

Kan om nødvendig fortyndes med vand. Hvis Væggrunder 224 anvendes som forbehandling
inden opsætning af tapet og glasvæv fortyndes 1:1 med vand.

Påføring:

Grunderen påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Hvis overfladen er meget kraftig sugende,
kan det være nødvendigt at påføre 2 gange.

Rækkeevne:

5 - 10 m2/liter, afhængig af underlagets sugeevne.

Tørretid:

1 - 2 timer, afhængig af underlagets sugeevne.

Rengøring:

Uhærdet primer fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens
primeren endnu er våd.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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