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LF 1 Mélyalapozó
(Tiefengrund LF 1)

> használatra kész
> kékre színezett
> oldószermentes

Terméktulajdonságok
Kék színű, vizes bázisú műgyanta-diszperzió, nedvszívást
kiegyenlítő és tapadásjavító, de nem párazáró
alapozóbevonat, nedvszívó alapfelületek előkezelésére.

Alkalmazhatóság
Nedvességzáró és nedvszíváskiegyenlítő, de nem párazáró
alapozó bevonat nedvszívó alapfelületek (mész-cement-,
cement vakolatok, beton, égetett agyag)
előkezelésére, cement-, cementdiszperzió-, valamint
diszperziós kiegyenlítő masszák, csemperagasztók, kenhető
vízszigetelések felhordása előtti alapozásra, pormegkötésre,
nedvszívó képesség kiegyenlítésére, tapadás javítására.

Termékadatok
Kiszerelés:

1 kg flakon 6 flakon/ doboz
5 kg kanna 84 kanna/ 420 kg / raklap
10 kg kanna 42 kanna/ 420 kg / raklap

 
Tárolás:
Száraz, fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti,
bontatlan csomagolásban, +5 °C felett legfeljebb 1 évig.

Műszaki adatok

Anyagigény kb. 150 g/m²
Száradási idő
szívóképes aljzaton kb. 15 perc
nedvességre érzékeny aljzaton kb. 12 óra
Aljzathőmérséklet > + 5 °C

Feldolgozási hőm. > + 5 °C

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
Festőhenger, ecset.

Alapfelület:
Az alapfelületnek szilárdnak, por-, zsír-, olaj-, valamint
festék- és egyéb leválasztóanyag-maradványoktól
mentesnek kell lennie, felejen meg az érvényben lévő
előírásoknak.

Alkalmas: Nedvszívó alapfelületek (mész-cement-, cement
vakolatok, beton, égetett agyag)

Nem alkalmas:
Műanyagra, fémre, festett felületre
Előkészítés:
Az alapfelületet meg kell csiszolni, esetleg marni, majd
alaposan portalanítani. A burkolhatóságot vizsgálni kell.
Feldolgozás:
A Murexin LF mélyalapozót hígítás nélkül, tiszta
festőecsettel, vagy szőrmehengerrel 1 rétegben kell
felhordani a teljes felületre. A tócsaképződést kerülni
kell. Fokozottan nedvszívó alapfelületek esetén az alapozás
megismételhető.  Az alapozó teljes száradása előtt a
burkolást kezdjük meg (nedvesre-nedves technológia).
A szerszámokat vízzel alaposan ki kell mosni.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
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hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


