DecoMETALL KLAR

DecoMETALL KLARer en svært dekorativ ferdigblandet.
DecoMETALL er egnet for bruk innendørs og utendørs og kan brukes på alle
overflater. Metallic Microcement er tilgjengelig i et bredt spekter av farger, og
takket være sine eksepsjonelle egenskaper gjør det mulig å fremheve linjene og
konturene av designet på en svært betydelig måte, og dermed oppnå en større
intensitet og tekstur, mer typisk for naturlig metall.

1 lag på mørk, jevn overflate.
Fordel med ett strøk med for
eksempel medium først.

Tekniske data
DecoMetall KLAR er ferdig blandet og klar til bruk.

Steg for steg – hvordan påføre?
1. Vasking av underlaget
Vi må sørge for at det er rent, tørt og, om nødvendig, avgrenset. Støvsug og
rengjøre overflaten. Sørg for at underlaget er slett, stabilt og uten ujevnheter.
2. DecoPRIMER
Påfør ett lag av den første absorberende primeren eller ikke absorberende primer .
3. DecoKLAR medium/base
Påfør ett strøk medium/base først for å få ett godt underlag.
Da holder det med 1 strøk med metall.
Påfør ett strøk og la det tørke i 12t, tørketiden kan påvirkes av temperaturen og
fuktigheten i miljøet.
4. DecoAKTIVATOR
Dersom du ønsker korridering av overflaten sprayes det på en aktivator. Spray jevnt
og fint. Om ønske om mer rust spray igjen etter 1 dag.
5. DecoSEALER
Når den er ferdig (min. 24 timer), anbefales det å umiddelbart forsegle med to strøk
DecoSEALER for å unngå oksidasjon.
Påfør det første laget, la den tørke i 4 timer. Påfør deretter det andre laget, la den
tørke i 12h og slip med 400 korning. Veggen er nå klar i tørre rom.
6. DecoLAKK
Vi anbefaler å bruke to strøk DecoLAKK for å beskytte mot vann og lsitasje.
Blandinsforhold 1 liter komponent A + 2 dl Komponent B. 12 timer mellom strøkene
slik at lakken kan herde. 400 korning på slipepair om det er bobler, nupper i lakken.
Bruk av hansker og maske anbefales. Gulv må herde i 24 timer før man går på det. 28 dager før man
bruker det hardt. 10 dager før det søles vann og andre væsker. Vent 28 dager før varmekabler skrus
gradvis på.

Lagring
Produktet skal oppbevares i sin opprinnelige lukkede beholder og
beskyttes mot været ved temperaturer mellom 10ºC og 30ºC, på et
tørt og godt ventilert sted, vekk fra varmekilder og direkte sollys.
Brukstiden er 1 år fra produksjonsdatoen, riktig lagret.

Helse og
sikkerhet

Ved kontakt med øyne, skyld med rikelig vann i 15 minuttter.
Ved
hudkontakt vask med såpe og vann. Ikke innta. Ved
inntak ikke provosere oppkast og oppsøk lege umiddelbart.
Følgende tiltak anbefales:
- God ventilasjon
- Beskyttende briller for å unngå sprut
- Gummihansker
Tomme beholdere må destrueres i henhold til gjeldende lovgivning. For
å hindre at produktet tørker ut eller fortykner, lukker du lokket etter hver
bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy som brukes skal vaskes med såpe og vann umiddelbart etter
bruk.

Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert, uten
først å ha skriftlige instruksjoner for bruk. Det
er alltid
brukerens ansvar å treffe nødvendige tiltak for å overholde kravene
i lovgivningen. Sikkerhetsdatabladene til produktet er tilgjengelige for
fagfolk.
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