5130 GRUNDER MOD OPSTIGENDE FUGT

Specialgrunder til opstigende
fugt på gulve
Isolerer mod opstigende fugt fra gulve
Forankrer mod blæredannelse og krakelering
Til asfalt og beton
Lavt VOC-indhold
High-Build system
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WWW.RUST‐OLEUM.EU

5130 GRUNDER MOD OPSTIGENDE FUGT
BESKRIVELSE

Påføres ufortyndet. Brug en 12-15 mm polyamidrulle.

Spærrende grunder til fugtige overflader. Virker som forankringsgrunder på beton og asfalt.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RIVE/MURSKE
ANBEFALET BRUG
Anvendes som spærrende grunder og virker som forankringsgrunder på beton- og
asfaltoverflader, hvor der er risiko for opstigende fugt.

Hæld en portion ud på overfladen og fordel det jævnt med en tandspartel. Brug evt. en
pigrulle til at fjerne luftbobler i malingen.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
TEKNISK DATA
Tæthed:
Glansgrad:
Tørstofindhold i volumen:
Blandingsforhold:

Brug Rust-Oleum 160 fortynder.
1,1
Blank
96%
Base : Hærder = 1,7 : 0,8 (Volumen)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Berøringstør:
Håndteringstør:
Genbehandlingstør:
Fuldt hærdet:
Brugstid:

6 timer
16 timer
Efter 16 timer, men inden 48 timer
2 dage
30 min.

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
250 µm

BEMÆRKNINGER
Må ikke bruges på utilstrækkeligt rengjorte overflader eller på usunde overflader. Må ikke
påføres overflader, som er under 10° C, og må ikke bruges hvis der er udsigt til
nattemperaturer under 5° C. Genbehandlingstiden kan forlænges ved lave nattemperaturer.
Overmalingsintervallet bør overholdes for at sikre optimal vedhæftningsevne og for at undgå
skader i malingslaget. Tjek at overfladen forbliver ren inden genbehandling. Overflader med
en relativ fugtighed på mere end 85% skal behandles med to lag.

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:
VOC-færdigblanding:
VOC-kategori:
VOC-grænse:
Bemærkninger om sikkerhed:

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

198 g/l
198 g/l
A/j
350 g/l
Læs sikkerhedsdatablad og informationer på
emballagen.

240 µm

HOLDBARHED
Minimum 3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5 og 35° C.

TEORETISK FORBRUG
4 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt
materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Overfladen skal være sund og fast, helt ren og fri for enhver forurening og så tør som muligt
inden påføring af malingen. Alle forurenede områder skrubbes grundigt med et alkalisk
rensemiddel f.eks. Grovrenser 14. Derefter skylles grundigt med rigeligt vand eller ved
damprensning. Lad overfladen tørre.
Rester af snavs skrabes eller slibes af. Al løstsiddende og inkompatibel maling fjernes
mekanisk. Bart beton slibes, så overfladen ligner sandpapir. Alle ujævnheder slibes væk.
Fjern betonslam med syre og skyl grundigt. Bedste resultat opnås, hvis gulvet sandblæses.
Huller og større revner repareres med Pegacrete eller 5180 Epoxy Repair Mortar.

BRUGSANVISNING
Omrør grundigt inden sammenblanding. Tilsæt component B (hærder) til basematerialet og
bland mekanisk. Rør basematerialet til jævn konsistens. Tilsæt hærderen under konstant og
grundig omrøring. Der skal røres, indtil hærderen er godt iblandet, og der ikke sidder noget
på siden eller i basematerialet. Hæld en portion over i en tom, ren og tør plastikdunk. Ryst
dunken så produktet ikke ”skiller”.

ANVENDELSESBETINGELSER
Min. 10° C. Sørg for god udluftning ved at åbne vinduer og døre.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Påføres ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Udstedelsesdato: 24/06/2022

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.
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