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KREISEL® Gruntolit-W 301
Syväpohjuste

Tuote
•
•
•
•
•

Syvälle tunkeutuva
Pienentää ja tasaa pohjanimua
Pintaa lujittava
Veden ja pakkasen kestävä
Vesihöyryä läpäisevä

Käyttökohteet
Pohjuste ei sisällä liuotinta, akryyliemulsion pohjainen. Vähentää alustan veden imukykyä ja sitoo sen
haurautta. Parantaa tartuntaa ja helpottaa pintakäsittelyä maaleilla ja muilla aineilla. Kestää
emäksisten yhdisteiden ja epäsuotuisten sääolojen vaikutusta. Syvälle tunkeutuva. Sopii käytettäväksi
sisä- ja ulkotiloissa.
Käytetään betonin, kevytbetonin, tiiliseinän, kipsin, rappauksen ja vastaavien pintojen esikäsittelyyn
ennen liimausta, rappausta, tasoittamista, maalausta ja muita viimeistelytöitä (tapetointi, laatoitus jne.).
Käyttö
Alustalla ei saa olla rasvoja, öljyä, vahaa, öljymaaleja ja vastaavia aineita. Sienten tai muiden mikroorganismien vahingoittamat alustat täytyy käsitellä siihen tarkoitetulla aineella SEPTOBUD 1008.
Kun esiintyy halkeilua tai epätasaisuuksia, pinnan tasoittamiseen sopii korjauslaasti
SPACHTEL&REPARATURMÖRTEL 429. Korjauslaastin pitää kuivua hyvin ennen jatkokäsittelyjä.
Ennen käyttöä pohjuste on sekoitettava hyvin. Sivellään laimentamattomana harjalla, siveltimellä tai
telalla yhtenä kerroksena. Voimakkaasti imevä, samoin myös hauras pinta pohjustetaan vielä
uudelleen 4 tunnin kuluttua. Kunnolla kuivuttuaan, vähintään 24 tuntia, voidaan heti maalata, liimata,
rapata jne. ennen sitä on varmistettava, ettei murenemista, irtoaineita eikä jauhoontumista esiinny.
Kohteen ja ympäristön työskentelylämpötila vähintään +5 ºC ja enintään +25 ºC.
Välineet pestään heti työsuorituksen jälkeen vedellä.
Sekoitus
Sekoita hyvin ja huolellisesti ennen käyttöä. Käyttövalmis ei ohenneta.
Menekki
Alustan imukyvystä riippuen: n. 50 - 300 ml/m².
Tekniset tiedot
Tuote

Akryyliemulsiopohjainen, vesiliukoinen

pH +20 °C

7-8
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Väri

Valkoinen, kuivuttuaan väritön

Kuivumisaika

n. 4 tuntia

Kuivumisaika ennen jatkokäsittelyjä

n. 24 tuntia

Käyttölämpötila

+5 - +25 °C

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus

< 30 g/l LOJ

Kiintoaine pitoisuus

4%

Tiheys +20 °C

1,1 g/cm³

Viskositeetti: lämpötilan ollessa +20 °C

20  200 mPa∙s

Liukenevuus / sekoittiminen veteen

täysin sekoittuvissa

Vaatimuksia pohjustettavalle pinnalle

kosteusprosentin pitää olla ≤ 8%.

Pakkaus
1 L muovipullo, laatikossa 12 kpl
5 L muoviastia, lavalla 120 kpl
20 L muovisanko, lavalla 30 kpl
Varastointi
Säilytys 12 kk pakkaamispäivästä, kuivissa olosuhteissa, vähintään +5 ºC enintään +25 ºC
lämpötilassa, avaamattomissa pakkauksissa.
Valmistaja
Liettualais-Saksalainen yhteistyöyritys UAB “Kreisel Vilnius”, Metalo g. 6, Vilna 02190
Valmistaja: Vastaamme tuotteemme laadusta ja soveltuvuudesta ohjeen mukaisessa käytössä. Tarjoamamme työnsuoritusmenetelmä
pohjautuu suoritettuihin kokeisiin ja käytännön kokemukseemme. Ohjeet ja suositukset ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eivätkä sinällään
takaa työn suorituksen laatua, koska tapauksesta riippuen on tarpeellista arvioida rakennuskohteiden fyysisiä erityispiirteitä. Emme voi
myöskään vaikuttaa itse työnsuoritukseen, siksi on välttämätöntä itsensä arvioida tilanne ja tarpeen ollen suorittaa kokeiluja.
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