POLYRETHANE VANNBASERT
2-KOMPONENT
Teknisk Datablad.
Brukstiden ved 20 grader i åpen bøtte er ca 1 time. Må påføres innenfor temperaturer på +5 – 25
grader. Underlaget må holde høyere temperaturer på 10-25 grader. Utenom dette vil herdetidene
økes/senkes drastisk. Støv tørr etter 4 timer. Klart for nytt strøk etter 7-8 timer.
Forbruk: Ca. 0.7 dl ferdig blandet masse per kvm. (2 strøk)
Dekkevne: Ca. 40-50 kvm per flaske på 5 l pluss 2 l herder.
Antall kvm forutsetter at det rulles tynne lag.
Bruksområde: Til påføring av gulv, vegger, kjøkkenbenker, baderom etc. Innvendig og utvendig.
Polyrethane er nødvendig som toppstrøk for at overflaten skal tåle slitasje og søl.
Forberedelser: Underlaget må være rent, og fritt for smuss, oljer, støv etc.
Forsiktighetsregler: Bruk gassmaske, øyebeskyttelse og hansker. Sørg for god ventilasjon. Se
sikkerhetsspesifikasjoner under.
Påføring av polyrethane lakk:
Blandes Komp A og B sammen 1-0,4. Dvs. første strøk blandes 1 l komponent A med 4 dl med
komponent B og. Er det varmt kan det blandes i 10% vann. Bland kun til antall kvm 1 strøk.
Blandingen må vispes på lav omdreining/blandes godt i 2 min. Unngå å vispe for mye luftbobler i
lakken. Lakken bør ha en temperatur på min. 15 grader før blanding.
Bruk en mikrofiberrulle og rull på kryss og tvers på overflaten som er behandlet med mikrosement.
Dette for å unngå striper. Rull ett tynt og jevnt lag.
Gjenta behandlingen om nødvendig etter 7-8 timer.

Oppbevaring: Alle produktene må oppbevares tørt, mørkt og frostfritt. Åpnede spann har en holdbarhet på 1-2 mnd.
Uåpnede spann har en holdbarhet på ca. 12 måneder. Avfallshåndtering: I h.h.t. gjeldende regelverk kastes tom emballasje,
for deponering av rester, vaskevann og beholdere med rester i, følges kommunale bestemmelser.
Tips: Rengjør verktøy rett etter bruk. Påfør lakk ned i åpninger som ved vask, platetopp etc. Mer info om våre produkter
finner du på www.decodesignas.no

Forsiktighetsregler:
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.

