TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SAKRET BG - rakennepohjuste
Mineraalipohjaisille alustoille - tasaa alustan imukykyä.
Käyttökohteet:

•
•
•
•
•

Sisä- ja ulkokäyttöön.
Seinät, katot, lattiat
Soveltuu käytettäväksi kipsilevyalustoilla
Alustan pohjustukseen ennen rappaus-, tasoitus- ja tapetointitöitä
Soveltuu huokoisille mineraalipohjaisille alustoille (siporex-/betoniharkot)

Ominaisuudet:

•
•
•
•
•
•

Keltainen - helpottaa työn etenemisen seuraamista
Alentaa ja tasaa alustan imukykyä
Parantaa tartuntaa
Vahvistaa alustaa
Parantaa alustan ominaisuuksia - helpottaa rappaus-, tasoitus-, tapetointi- ja pinnoitustöitä
Liuotteeton

Ainesosat:

•
•

Polymeeridispersio
Lisä-aineet

Tekniset tiedot:

Alustan esikäsittely:

•
•

Olomuoto

Neste

Väri

Keltainen

pH

10 - 11,5

Tiheys

1.00 ± 0.01 g/cm³

Liukoisuus veteen, +20 °C

Rajaton

Kuivumisaika

n. 2 h

Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja
muut tartuntaa heikentävät kerrokset.
Alusta voidaan pohjustaa vasta kun kaikki muut pohjatyöt on tehty (tasoitus, hionta) ja kun
alusta on täysin kuiva.

Työ-ohjeet:

•
•
•
•
•

Pohjuste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.
Pohjustetta ei ohenneta.
Erittäin imukykyiset alustat pohjustetaan kaksi kertaa.
Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
Työskentelylämpötila +5 - +25 °C.

Muita ohjeita:

•
•

Vältä lätäköitymistä
Älä sekoita pohjustetta muihin materiaaleihin tai veteen! Tämä saattaa vaikuttaa pohjusteen
ominaisuuksiin.
Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä

•
Menekki:

•
Kipsilevy - 0,25 l/m²
•
Siporex - 1,00 l/m²
•
Keraamiset harkot (3p) - 1,25 l/m²
•
Silikaattiharkot - 0,25 l/m²
•
Betoni (kuiva) - 0,40 l/m²
•
Betoni (märkä) - 0,10 l/m²
Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.

Pakkaus:

•
•
•
•

PE muoviastia 1l/ laatikko 15 kpl./ lavalla 360 kpl.
PE muoviastia 5 l/ lavalla 72 kpl.
PE muoviastia 10 l/ lavalla 36 kpl
PE muoviastia 20 l/ lavalla 22 kpl

Varastointi:

•
•
•

Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
Varastointilämpötila +5 - +30 °C
Ei saa jäätyä!

Jätteenkäsittely:

•

Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttöturvallisuus:

•
•

Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Tuotteen VOC-pitoisuus ≤ 2 g/l (Sallittu VOC-pitoisuus 30 g/l).

Muuta tietoa:

•

Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.
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