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Deco Design Polyrethane Xtreme/Xtra hard
Produkt:
2 komponent vannbasert polyretahne lakk.

Egenskaper og fordeler:
Egnet til bruk som topplakk for mikrosement og alle typer gulv. Den brukes som en ripebestandig, klar, ikkegulende forsegler for betongoverflater for å produsere en rekke overflater fra lav glans til høy glans, til
innendørs og utendørs bruk.

Bruksområder:
Den brukes som en klar, UV-stabil overflatesegler for pigmentert mikrosement.
• Ekstremt vanntett
• Høyt innhold av fast stoff
• Utmerket riper og slitestyrke, langvarig
• UV-motstand - blir ikke gul når den blir utsatt for direkte sollys
• Lav / ingen lukt
• Vannbasert - ikke-brennbar og miljøvennlig
• Enkel applikasjon - etter rulle eller luftløs sprøyte for rask installasjon

Produktdata:
Funksjoner:

Konsolidering av vannforsegler

Viktstoffer:

38% ± 2

Blandes:

Xtreme 1 l A/4 dl B (40%)/xtra hard 1 l A/2 dl B(20%) Kan blandes 10% vann.

Gloss gruppe:

Matt, Satin og gloss.

Tørketid/ Herdetid:

1 timer/ 3-4 timer

Best før:

1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.

Brukstemperatur:

15-30 grader

Dekkevne:

12-14 m2 / liter

Emballasje:

5 liter/1 liter, 5 liter / 2 liter plastkanne og 1 liter/4 dl, 1 liter/2 dl

Utgitt dato: 22.02.2019 av Deco Design AS/HomeCret. Dette tekniske datablad erstatter tidligere versjoner. Se www.decodesignas.no for
mer informasjon om våre produkter.
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Info:
Polyrethane lakken trenger å herde:
3-4 timer mellom hvert strøk
24 timer før lett bruk
7 dager før søl av væske
28 dager før tyngre bruk og bruk av varmekabler.
Bland de riktige proporsjonene av A og herder (B) grundig (ca. 2 minutter) ved å bruke en lavhastighets
hånddrill med padle. Mengden av blanding avhenger av området som skal belegges og på blandingens brukstid.
Utilstrekkelig blanding eller feil blandingsforhold vil føre til ujevn tørking av overflaten, svekke beleggets
egenskaper og risikere at overflatebehandlingen blir vellykket.
Bland kun til 1 times bruk av gangen.

Bruksanvisning:
For å unngå dannelse av klumper under blandingen med hærderen blander du gradvis herderen i komponent
A, i fire ganger, som vist nedenfor:
- Hell en fjerdedel av herderen som tilsvarer summen av komponent A, rørende ordentlig i ett minutt, ved å
bruke en lavhastighets hånd drill med en padle, til den perfekte blandingen av hærderen.
- Gjenta 3 ganger til hele herderen er blandet
- Vent i 2-5 minutter, og rør igjen hele blandingen
Rull på overflaten som er behandlet med mikrosement i 1-3 tynne lag med en mikrofiber rulle som ikke røyter.
Overhold herdetid mellom lagene. Husk å mette alle innganger til mikrosementen, som nedi hull, ned mot sluk
etc.

Rengjøring av verktøy/søl:
Alt verktøy kan rengjøres med vann med en gang arbeidet er ferdig. Tørket masse må rengjøres med kjemikaler
eller slipemaskin. Søl vaskes bort direkte med en fuktig fille.

Oppbevaring:
Lagres tørt og mørkt og frostfritt.

Avfallshåndtering:
Produktet skal ikke tømmes i kloakk, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Utgitt dato: 22.02.2019 av Deco Design AS/HomeCret. Dette tekniske datablad erstatter tidligere versjoner. Se www.decodesignas.no for
mer informasjon om våre produkter.
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HMS:

Ansvarsbegrensning:
Informasjonen i disse dokumentene er gitt etter Deco Design AS sin beste kunnskap, basert på
laboratorietesting og egne praktiske erfaringer både fra Deco Design AS selv og produsent HomeCret. Deco
Design sine produkter regnes som halvfabrikata og har derfor ingen mulig oversikt over hvilke forhold
produktene benyttes. Således heller ikke at anbefalingene blir fulgt. Deco Design AS kan derfor ikke garantere
noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan forekomme og Deco Design AS kan
endre gitte data uten varsel.
Bruker av produktene bør alltid konsultere med forhandler/Deco Design AS om veiledning for at rett produkt
blir brukt på rett sted.

Utgitt dato: 22.02.2019 av Deco Design AS/HomeCret. Dette tekniske datablad erstatter tidligere versjoner. Se www.decodesignas.no for
mer informasjon om våre produkter.

