TEKNINEN TUOTETIEDOTE
SAKRET QG - kvartsipohjuste
Kvartsihiekkaa sisältävä pohjuste sileille/imukyvyttömille betonialustoille.
Käyttökohteet:

•
•
•

Sisä- ja ulkokäyttöön
Seinät, katot ja lattiat
Sileät ja imukyvyytömät alustat

Ominaisuudet:

•
•
•
•

Valkoinen, helpottaa työn etenemisen seuraamista
Alentaa ja tasaa alustan imukykyä
Parantaa tartuntaa ja vahvistaa alustaa
Liuotteeton

Ainesosat:

•
•
•

Veden polymeeridispersio
Inertit täyteaineet
Lisä-aineet

Tekniset tiedot:

Alustan esikäsittely:

•
•

Olomuoto

Neste

Raekoko

0 - 0,5 mm

Väri

Valkoinen

pH

9 - 10

Tiheys

1.60 ± 0.05 g/cm³

Liukoisuus veteen +20 °C

Rajaton

Kuivumisaika

n. 3 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 - 0,35 l/m²
•
Siporex - 0,875 l/m²
•
Lastulevy - 0,375 l/m²
•
Puu - 0,60 l/m²
•
Silikaattitiili - 0,575 l/m²
•
Betoni (kuiva) - 0,60 l/m²
•
Sakret CLP plus - 0,335 l/m²
•
Betonitiili (3 p) - 2,700 l/m²
Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.

Pakkaus:

•
•
•
•

PE muoviastia 1,5 kg / laatikossa 12 kpl/ lavalla 288 kpl
PE muoviastia 5 kg/ lavalla 80 kpl.
PE muoviastia 15 kg/ lavalla 33 kpl
PE muoviastia 25 kg/ lavalla 16 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).
Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.

Muuta tietoa:

Sakret Norden Oy Ab • Sampsankatu 4 b • 20520 Turku • Finland
www.sakret.fi • sakret@sakret.fi

