DecoFYLLER Til å fylle fuger før DecoKLAR base
DecoFYLLER er et fyllstoff og glatting kitt i pasta for manuell påføring i både
innendørs og utendørs. Produktet er ideelt for fylling av fliser og porselenfliser i
kjøkken og bad. Den har utmerket vedheft, kan slipes og tørker fort.
Avhengig av tykkelsen på fugene (0-2, 2-5, 5-10 mm) bør du velge den som
passer best til din applikasjon.

•
•
•
•

Høy vedheft på fliser og keramikk. Kan påføres på flis, gips, gipsplater, betong,cellulær
betong, murstein, stein, mørtel, malte overflater,etc.
For å tilpasse seg skjøtetykkelsen er den tilgjengelig for: 0 - 2 mm, 2 - 5 mm, 5 - 10 mm.
Motstandsdyktig mot vann og omgivelsesfuktighet .
Ideell for klartil bruk mikrocement DecoKLAR.

Ved bruk som utjevning:
•

1,1 kg/m²/mm Ca.

Påføres på flisfug:
•
8 - 10 g/m2/mm ca.

•
•
•
•
•
•
•
•

Farge: Krem hvit
Aspekt: Lim inn eller kitt
Tetthet: 1,80 g/cm³
Kodifisering (EN 16-566): G3 S2 V1 W2 A0 C0 R0
Klassifisering (NFT 36-005): Familie IV-4b
Tørking for berøring (23 ºC): 2 - 4 timer
Fullstendig tørking (23 ºC): 12 - 24 timer, deretter kan DecoKLAR påføres
Sliping/maling: Etter tørking

•
Innendørs/utendørs polyuretanharpiks og utvalgte aggregater.
•
Vannbasert .
•
Faste stoffer: 88 ± 2 %
Rør innholdet før bruk.
Påføringsmateriale: spatel eller trowel.

•
•

•
•
•

Før du påfører DecoFYLLER, er det viktig å kontrollere at overflaten er tørr, fritt for
støv, kalk og smuss.
Avhengig av miljøforholdene og ventilasjonen av arbeidsområdet, vil det være
nødvendig å tillate 12 - 24 timer å gå før du bruker mikrocement DecoKLAR.
Må ikke brukes ved temperaturer under 8 °C eller over 35 °C, eller ved fuktighet på mer
enn 80 %.
Må ikke påføres på oppvarmede overflater eller i direkte sollys.
Ikke bruk på substrater som er utsatt for permanent fuktighet.

Ikke-brennbart produkt.
Ved kontakt med hud vask med såpe og vann. Bruk aldri løsemidler eller tynnere. Ikke
svelg. Ved svelging, ikke fremkall oppkast og oppsøk lege umiddelbart.
Følgende tiltak anbefales:
•
God ventilasjon.
•
Gummihansker.
Tomme beholdere skal kastes i henhold til lovbestemmelser .
For å sørge for at produktet ikke tørker ut, lukk bholderen ordentlig og oppbevar på ett egnet
sted. Holdes vekk fra barn.

Tilgjengelig i beholdere på 1 og 3 kg.

Verktøyene vaskes med vann umiddelbart etter bruk.

Produktet skal
oppbevares i originalemballasjen og beskyttes mot været ved
temperaturer mellom 10 ºC og 30 ºC, på et tørt og godt ventilert sted, vekk fra varmekilder
og direkte sollys. Holdbarheten er 1 år fra fremstillingsdatoen, riktig lagret.

Produktet må brukestil andre formål enn de som er spesifisert, uten først å ha skriftlig instruksjon i håndteringen.
Det er alltid
brukerens ansvar å treffe passende tiltak for å overholde juridiske krav som er fastsatt i
lovgivningen.
Sikkerhetsdatabladene til produktet er tilgjengelige for profesjonelle .
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