
Produktdatablad

Våtrumsgrund

Produktbeskrivning
Vattenbeständigt lim och grundfärg i ett.

Användning

Används inomhus på väggar och i tak, i våtrum. 
Som lim till uppsättning av glasfiberväv och filt eller som grundfärg, innan du målar med
våtrumsfärg. 
Se Yunik Våtrumssystem.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Klass VA - Vattenavvisande. Grundning före målning:
Måla Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.
Övermålas med Yunik Våtrumsfärg efter minst 24 timmar. 
Det är viktigt att vänta i minst 24 timmar för att uppnå maximal vattentäthet i systemet.
Klass VT - Vattentätt. Uppsättning av väv:
Förlimma/grunda före uppsättning av väv.
Applicera Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.
Sätt upp Våtrumsväv medan grundfärgen fortfarande är våt.
Låt väven sätta sig i ca 5 minuter.
Efter ca 5 minuter appliceras ett nytt skikt våtrumsgrund och lim över väven.
Vänta i minst 24 timmar och övermåla sedan 2 gånger med Yunik Våtrumsfärg. 
Det är viktigt att vänta i minst 24 timmar för att uppnå maximal vattentäthet i systemet.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till
lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven
färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.



Produkttyp Grundfärg

Densitet (kg/l) 1.04

Torrhalt: Vikt % 47

Torrhalt: Vol % 45

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 3

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 24

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Utspädning Skal inte förtunnas

VOC-MAX (g/l) 10

Rengöring av verktyg osv. Vatten och tvål

Tekniska data

Nuvarande TDS version

juli 2021

Ersätter TDS version

juni 2015


