IP 200 SH-Grunnur hvítur

54115

9812
SH-Grunnur 54115 er sýruhertur grunnur aðlagaður til samræmis við umhverfissjónarmið, sem þekur vel
og gott er að pússa, hannaður fyrir notkun í iðnaði á húsgögn sem nota á innandyra. SH-Grunnur er
hlaupkenndur ("thixotropiskur") sem gefur möguleika á að hlaða þykku lagi af honum án þess að hann
renni til.
SH-Grunnur er mjög hentugur til að fylla MDF plötur.
SH-Grunnur er venjulega lakkaður yfir með Proff eða Traff efnum, en einnig má lakka yfir hann með
ýmsum öðrum lökkum t.d. cellulósaefnum.
Fyrir húsgögn og búnað sem nota á í umhverfi með miklum raka, mælum við með US-Grunni sem
undirefni.
Minna en 1% af þeim leysiefnum sem SH-Grunnurinn inniheldur eftir blöndun (grunnur/herðir/þynnir) eru
lífræn leysiefni.
SH-Grunnur er undir E1 viðmiðunarmörkum hvað varðar formaldehýð. Þetta þýðir að Miljett grunnur,
notaður á þann hátt sem við mælum með, gefur frá sér mjög lítið formaldehýð (að hámarki 0,12 mg á
hvern rúmmetra af lofti).

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð
Vörulýsing:
Vörunúmer

Litur

54115

Hvítt

Bindiefni

Sigmál þurrefni Eðlis- Glans
fyrir
þyngd
blöndun
ca. 55
Matt
Meðhöndluð
ca. 63%
ca.
sek
alkýð og
af þyngd.
1,28
amínóresín með herði

Leysiefni

Eldfimi

Ethanol
Bútýlasetat

Eldfimt

Blöndunarhlutföll:
Efni

Herðir

Þynnir

Sigmál við notkun

54115
10 ltr

52822
1,5 ltr

62112
0,5-2 ltr

Hefðbundin sprautun 22-28 sek
Airless sprautun 25-40 sek
Lökkun í teppavél 25-40 sek

Þurrktími:

Líftími eftir
blöndun
ca. 3 dagar

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C
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Magn á flöt

Pússanlegt

ca. 2 klst

ca. 1 klst

ca. 15 mín

ca. 10 mín

120-150 sek
120-150 sek

ca 120 gr/m²

Stafnanlegt

ca. 6 klst

ca. 2 klst

ca. 20 mín

ca. 15 mín

Hitastig

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.
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