TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SAKRET FM G - pinnoiteprimer
Pohjuste mineraalipohjaisille alustoille.
Käyttökohteet:

•
•
•
•
•

Ulkokäyttöön
Julkisivut
Betoni- ja tiilialustat
Uudet pinnoittamattomat alustat
Vanhat, vesiohenteisilla maaleilla maalatut alustat

Ominaisuudet:

•
•
•
•
•
•

Myrkytön
Väritön
Alentaa ja tasaa alustan imukykyä
Parantaa tartuntaa
Vahvistaa alustaa
Pienentää pinnoitteen menekkiä

Ainesosat:

•
•

Akryyli-kopolymeeridispersio
ominaisuuksia parantavat lisä-aineet

Tekniset tiedot:

Alustan esikäsittely:

Valkoinen, kuivana väritön

pH

8-9

Tiheys

1.00 - 1.04 g/cm³

Ohenne

Vesi

Kuivumisaika

Päällemaalattavissa n. 8 h

•
•

Alustan on oltava luja ja kuiva (pintakosteus ≤ 2 %).
Vanhat, pinnoitetut alustat on puhdistettava suolasta, liasta ja pölystä.
Tiiviit ja sileät vastavaletut betonialustat on hiekkapuhallettava tai karhennettava teräsharjalla.
Tuoreet pinnat voidan pohjustaa rakennustöiden päätymisen jälkeen aikaisintaan:
-- Betoni - 28 päivän kuluttua
-- Kalkkisementtilaasti (Sakret CLP plus, MAP-MFF) - 14 päivän kuluttua
-- Mineraalipohjaiset pintalaastit (Sakret SBP, MRP-E) - 14 päivän kuluttua
-- Mineraalipohjaiset valmispinnoitteet (Sakret AP, SIP, SMS, SIL) - kun laasti on täysin kuiva
Maalatut alustat: poista vanha maali ja käsittele niin kuin tuore alusta
Mikrobikasvusto on käsiteltävä Sakret FR -levä- ja homepesulla.

Työ-ohjeet:

•
•
•
•

Ohenna pohjuste puhtaalla vedellä suhteessa 1:3.
Sekoita huolellisesti
Levitä pohjuste siveltimellä, telalla tai ruiskulla
Levitä pohjustetta alustaan niin paljon kuin alusta imee (märkää märälle)

Muita ohjeita:

•
•
•

Alustan ja ilman lämpötilan on oltava ≥ +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava ≤ 80
%.
Älä työskentele sateessa tai kovassa tuulessa
Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä

Menekki:

•
•

Ohentamaton tiiviste - 16 - 24 m² / l (käyttövalmis tuote - 4 - 6 m² / l)
Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.

Pakkaus:

•
•

PE muoviastia 5 l/ lavalla 72 kpl.
PE muoviastia 10 l/ lavalla 36 kpl

Varastointi:

•
•
•

Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 24 kk
Varastointilämpötila +5 - +30 °C
Ei saa jäätyä!

Jätteenkäsittely:

•

Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttöturvallisuus:

•
•

Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Tuotteen VOC-pitoisuus ≤ 6 g/l (Sallittu VOC-pitoisuus 30 g/l).

•

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

Muuta tietoa:

•
•
•
•
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