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Kiilto PU 1000 ECO

Однокомпонентна грунтівка

застосовується в системах "тепла підлога"•

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Однокомпонентна ґрунтівка, що не містить розчинників і твердіє у
вологому середовищі. Вона призначена для роботи з бетоном і
сумішами для вирівнювання , з використанням клею для паркету
Kiilto без вмісту води.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Основа має бути чистою, твердою, рівною й сухою. Приберіть
цементну плівку й інші забруднення, які можуть завадити
зчепленню. Нанесіть KIILTO PU 1000 ECO на поверхню
рівномірним тонким шаром за допомогою стійкого до
розчинників аплікатора, малярного валика або пензля. Паркет
можна клеїти принаймні через 2 години, але не пізніше, ніж через
24 години після ґрунтування (20 °C / відносна вологість 50 %). У
сухих умовах ґрунтівка твердіє довше. Ґрунтівка має повністю
затвердіти перед укладанням паркету. Ґрунтівку можна розчинити
з доданням макс. 20 % Kesto Ohenne 7.  Щоб підсилити зчеплення
ґрунтівки з клеєм для паркету, можна посипати піском (з розміром
часток прибл. 1 мм макс.) на щойно оброблену ґрунтівкою
поверхню. Інструменти можна очистити ацетоном або ксилолом.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується
на результатах випробувань і практичному досвіді.
Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики
й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи.
Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Наша
система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів.
Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови
використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки
у випадку недотримання вимог до умов або неправильного
використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний
результат роботи. Для правильного використання продукту
користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із
виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі
надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте
захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо
утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.

Макс. 3,0 % ваги або відносна вологість
80 %

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ

+10... 25 °CТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ЗамерзаєМОРОЗОСТІЙКІСТЬ

1,2 кг/лЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

Дисперсія поліуретануТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

5 л (6 кг)РОЗМІРИ УПАКОВКИ

Зберігайте в прохолодному місці за
температури не нижче +1 °C, у щільно
закритому оригінальному контейнері не
довше 1 року. Після тривалого зберігання
перемішати перед нанесенням.
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