TEKNISKE DATA

MAXBIT GR PRIMER

BITUMEN-GRUNDER MODIFICERET MED SYNTETISK GUMMI
BESKRIVELSE

MAXBIT GR PRIMER er en grunder, der på
basis af opløsningsmiddel er udformet for
at give fremragende vedhæftning af CETBIT
300 vandtætningsmembraner på bygningsoverflader.

ANVENDELSESOMRÅDER

MAXBIT GR PRIMER er fremstillet til forbehandling af vertikale og horisontale
bygningsoverflader, hvor der skal påføres
CETBIT 300 vandtætningsmembraner.
Disse overflader omfatter bygningsbeton,
murværk, træ og metal. MAXBIT GR PRIMER
bør kun anvendes, når den omgivende temperatur og overfladetemperaturen er +5°C
til +35°C.

EMBALLAGE

MAXBIT GR PRIMER er emballeret i spande
med 9 kg eller 19 kg.

INSTALLATION

Bland grunderen omhyggeligt før påføring.
Påføres med en lang rulle eller børste i et
enkelt påføringslag med en jævn tykkelse
af 0,2 til 0,3 kg/kvm pr. påføringslag. Lad
grunderen tørre, til den ikke længere smitter
af ved berøring (typisk 1 time), før påføring
af vandtætningsmembranen.
CETBIT 300-membranen fæstner ikke
tilstrækkeligt på uhærdet (wet) primer.
Områder, der ikke påføres vandtætningsmembran, skal genbehandles inden for 24
timer. MAXBIT GR PRIMER er beregnet til anvendelse i den stand, den leveres i, og skal
ikke fortyndes.

OPBEVARING

Opbevares på et tørt sted ved en temperatur
af +5°C og i sikker afstand fra varmekilder
og antændelige materialer. Efter åbning

af en spand, skal låget holdes tæt lukket.
Kassér affald i henhold til de lokale, regionale og nationale forordninger.

SIKKERHED

FARE!
EKSTREMT
BRANDFARLIG
VÆSKE OG DAMPE KAN FORÅRSAGE EN
EKSPLOSIONSAGTIG BRAND. FARLIG AT
INDÅNDE. KAN FORÅRSAGE IRRITATION AF
ØJNE OG HUD Arbejderne skal være iført beskyttelsesbeklædning og øjenværn. Undgå
kontakt med øjne og hud, især åbne sår. I
tilfælde af kontakt, skal der straks skylles
med vand. Må ikke fortæres. Se sikkerhedsdatablad (MSDS) for andre advarsler og oplysninger om produktsikkerhed. Sørg for tilstrækkelig ventilation før påføring. Advarsel!
Tomme beholdere kan indeholde dampe
eller produktrester.

TEKNISKE DATA
EGENSKAB
Farve, våd (wet)
Tørstofindhold
Holdbarhed

GENNEMSNITLIG VÆRDI
Sort
Cirka 60% af vægten
12 måneder fra fremstillingsdato
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