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Deco Design Sealer/ Sealer Metallic
Produkt:
Sealer

Egenskaper og fordeler:
Sealer er en konsoliderende sealer, enkomponent vannbasert polyuretan for mikrosement og andre underlag,
legger seg jevnt og etterlater en helt homogen film for å forsegle mikrosement eller annet sementmørtellag.
Hovedformålet er å bygge en stor indre konsolideringsstyrke å få så høy hardhet til mikrosementlaget, slik at
dette produktet ikke bare gir tetting og fylling av laget, men også en eksepsjonell seighet. Dette produktet har
også en veldig god tørking. Du kan bruke sealer på kort tid. Det gir også vannmotstand. Dette produktet, i
motsetning til andre produkter, endrer ikke fargen på mikrosement, og etterlater naturlig farge.

Bruksområder:
-mellom overflater og ikke-porøse overflater.
-Adhesjonsbro mellom fliser, steintøy og mørtel
-Øker heft mellom gamle vegger og nye applikasjoner
-Fyll av små sprekker for å absorbere ekspansjon av konstruksjon
-Bindende av jordiske og smuldrede overflater
For bruk på glatt, ikke-porøs overflate, bør den brukes ufortynnet i vertikale underlag. For porøse overflater
kan den fortynnes til 10% -50% vann og påføre flere lag.

Produktdata:
Funksjoner:

Konsolidering av vannforsegler

Viktstoffer:

38% ± 2

Blandes:

Klar til bruk

Gloss gruppe:

Satin

Tørketid/ Herdetid:

2 timer/ 3-4 timer

Best før:

1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.

Brukstemperatur:

15-30 grader

Dekkevne:

12-15 m2 / liter

Emballasje:

5 liter/1 liter plastkanne

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:
Kan blandes med 10% vann.
Unngå rullestriper
Konsolidere underlaget
Ingen guling
Enkel applikasjon (en komponent)
Fortynn med vann
Meget god vedheft
Vanntettingsegenskaper
Ingen fargeendring

Bruksanvisning:
Underlaget må være helt tørt. På metall må det ha gått min. 24 timer etter påføring v activator. Prøv ett lite
område først for å se at underlaget er klart for sealer. Temperaturen på luft, overflate eller belegg bør ikke falle
under + 5 ° C under påføring eller tørking. Luftfuktigheten skal ikke overstige 80%.
Påføringsmetode: Rull lakk på overflaten, jevnt med en mikrofiberrull, bruk så mye som nødvendig for å
impregnere betongoverflaten så mye homogen som mulig for å fullstendig fylle underlaget og så få en ikkeporøs overflate . På den måten unngår vi rullemerker når vi påfører de påfølgende strøk av polyuretan
topplakk. Det er også nødvendig for å bygge en fin og homogen matt effekt når du bruker en dyp, matt
topplakk. Vi anbefaler ett strøk sealer. (2 ved mye vann) Vent 3-4 timer og påfør to lag med to-komponent
polyuretan topplakk, vent mellom lagene den nødvendige tørketiden som anbefales for topplakken.

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.

HMS:

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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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.

