
                                        

                                        

                                    

Name: Blåtonat ✓

Produktdatablad

Förankringsgrund, droppfri

Produktbeskrivning
Transparent blåtonat grundningsmedel med god inträngningsförmåga. Ger
en effektiv förankring och vidhäftning på lätt kritande och sugande
underlag. Används innan målning eller uppsättning av väggbeklädnad.

Primer

Transparent

Matt

Märkningar

Användning

Puts, betong, papptäckta gipsskivor och sandspacklade ytor innan uppsättning av väggbeklädnad eller som pigmenterad
grundning innan målning med tak- och väggfärg.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. 

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.
Mattslipa underlaget efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas. 

Applicering

Anstrykare eller roller. 
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas. 
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning. 
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet. 
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning. 
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.



Produkttyp Primer

Densitet (kg/l) 1.03

Torrhalt: Vikt % 13

Torrhalt: Vol % 11

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 5

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RF.

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 3

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Emission jf. ISO 16000-9:2011  (<  µg/m²h efter 28 dagar) 10

Utspädning Ska inte förtunnas

Rengöring av verktyg osv. Vatten

Förväntat resultat

Enhetligt mättad och transparent yta.
Ytan ska inte vara glansig efter appliceringen.
Färdigbehandlas med väggbeklädnad och/eller täckmålning i önskad glans och kulör.

OBS!

När gammal tapet- eller väggbeklädnad ska avlägsnas och ny sättas upp, kommer grundning med förankringsgrund,
tillsammans med lim/limrester, utgöra en risk för övergrundning. 
Använd eventuellt istället Flügger Combi Primer.
Vid övergrundning förlängs torktiden, liksom risken för dålig vidhäftning.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

För denna produkt finns en: Environmental Product Declaration

Tekniska data

Nuvarande TDS version

februari 2023

Ersätter TDS version

december 2021

https://www.environdec.com/library/epd3215



