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AS Grund-pohjuste
Tuote
Hieno, imukykyä säätelevä ja tarttuvuutta lisäävä, pigmentoitu kvartsipohjuste sisäkäyttöön AS CalSil-levyille.
Käyttö
Pitopohjuste ja tartuntapohjuste erityisesti AS CalSil-levyille ennen ohuita, mineraalisia rappauskerroksia.
Koostumus
Orgaanisia sideaineita, kvartsijauhoa, täyteaineita, lisäaineita, vettä, pigmenttejä.
Ominaisuudet
Imukyvyn vähentämiseen ja tartunnan parantamiseen AS CalSil-levyille. Hyvä täyttämisvoima, valkoiseksi
pigmentoitu alustan optiseksi tasoittamiseksi, mikrohuokoinen, hyvin vesihöyryä läpäisevä (luokka 1),
jännitteetön ja hiilidioksidia läpäisevä. Hyvin hienon kvartsirakeensa ansiosta hyvin halkeamia täyttävä.
Soveltuu vain sisäseinäpinnoille.
Tekniset tiedot
Olomuoto:
pastamainen
Väri:
valkoinen
Tiheys:
noin 1,7 kg/dm³
EU:n raja-arvo: Kategoria g (Wb); 30 g/l (2010)
- Tosiarvo:
< 30 g/l VOC
Menekki:
noin 0,2-0,3 l/m² sivelyä kohden (riippuu alustasta)
Riittoisuus:
noin 17-25 m² /ämpäri
Pakkaus
Muoviämpärit, sisältö 5 l, (64 ämpäriä kuormalavalla = 320 kg)
Varastointi
Suljetussa ämpärissä, viileässä, muttei alle + 5 °C. Varastointiaika ei saisi ylittää 12
kuukautta.
Laadunvarmistus
Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. Yrityksellä
on TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 9001 mukainen
laatujärjestelmä sekä TÜV-hyväksytty ja sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä, maailmanlaajuisesti
voimassa olevan normin DIN EN ISO 14001 mukaisesti.
Kemikaalilain mukainen luokitus
Varoitusmerkki: Ei edellytä tunnistemerkintää
S-lausekkeet: S 2: Ei lasten ulottuville.
S 24/25: Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.
S 26: Silmiin joutuessa huuhdeltava heti hyvin vedellä, ja mentävä lääkäriin.
S 37/39: Käytä työssä sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja / kasvojen suojainta.
S 46: Ainetta nieltäessä mentävä heti lääkäriin ja näytettävä pakkaus tai etiketti.
Alusta
Soveltuva alusta on erityisesti AS-homeenestojärjestelmään kuuluva AS Calsil-levy.
Levyt on asennettava asianmukaisesti ennen AS Grund-pohjusteen levittämistä ja levyn liitoskohdat
hiottava tasaiseksi.
Työstö
Sekoita pohjuste hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella perusteellisesti. Älä sekoita sekaan mitään muita
aineita. Mahdollisesti voidaan tehdä tasainen, enintään 5 %:n ohennus vedellä.
Imukyvyn tasoitus tehdään AS CalSil-levyjen liimauksessa AS Grund-pohjusteella 1:5 suhteessa vedellä
ohentaen ja levitetään levyn muotoillulle puolelle (liimapuoli).
Liimatuille ja hiotuille AS CalSil-levyille levitetään AS Grund-pohjustetta ohentamattomana tai enintään 5 %
vedellä ohennettuna sivelemällä, ruiskuttamalla tai telaamalla kauttaaltaan ja tasaisesti. Kuivumisen jälkeen
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Baumit AS Grund
AS Grund-pohjuste (vähimmäiskuivumisaika 60 minuuttia), voidaan levyt rapata, esim. Kalkin Glätt W:llä tai
AS 2 in 1 Rappauslaastilla.
Mikäli levyille on aiottu levittää savilaastirappaus, kaksinkertainen, kyllästävä sively AS Grund-pohjustella on
välttämätön. Savirappaus, esim. Viton Color:illa, pohjustus ennen rappauksen levittämistä ei saa olla täysin
kuivunut.
Ohjeita
Suuri ilman kosteus ja matalat lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Käsiteltävien pintojen
ympäristö, erityisesti lasi, keramiikka, klinkkeri, luonnonkivi, lakka ja metalli on suojattava. Huuhtele roiskeet
heti runsaalla vedellä. Älä odota kovettumista. Pese työvälineet heti käytön jälkeen vedellä.
Älä päästä maahan, vesistöön tai jäteveteen. Pohjustetta työstettäessä ja sen kuivuessa aineen-, alustan- ja
ulkoilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan +5 °C ja korkeintaan +30 °C. Normeja DIN V 18550 ja DIN 18350
(VOB, osa C; Saksa) on noudatettava.
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Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja
käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne
eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä
on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä.
Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot.
Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kaupoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.
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