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Toepassingen
Grondlaag voor de voorbehandeling van minerale ondergronden (vooral bij zout- en
vochtbelasting) voor het aanbrengen van redstone Secco afdichtingspleister. Gladde
ondergronden met Secco voorspuitmortel behandelen, voldoende laten verharden en tot
verzadiging met grondlaag FS behandelen.
Eigenschappen
 goed stabiliserende, afdichtende werking
 waterdampdoorlatend, oplosmiddelvrij, hoog alkalisch
Technische gegevens
Dichtheid:
pH-waarde:
Versteviging van metselwerk:
Waterdampdoorlaatbaarheid:

1,2 g/cm3
ca. 11,5
< 5% N/mm2

>90%

Verwerkingsinstructies
Voorbereidende werkzaamheden
Vensterbanken, glas, keramische, stenen en metalen oppervlakken zorgvuldig afdekken of
afkleven om vlekken en verkleuringen door redstone grondlaag FS te vermijden! Spetters
onmiddellijk volledig verwijderen!
Voorbehandeling van de ondergrond
De minerale ondergrond moet vast, draagkrachtig en vrij van vuil (verf, coatings, olie enz.)
zijn. Oude pleisterlagen minstens 80 cm boven zichtbare uitbloeiingen tot op het metselwerk
verwijderen. Losse voegmortel verwijderen. Zuigende ondergronden voldoende
bevochtigen. Open voegen en oneffenheden vooraf met afdichtingspleister repareren.
Verwerking
Secco grondlaag FS tot verzadiging op de ondergrond spuiten of met een kwast of rol
aanbrengen (gladde ondergronden voor het gronderen met voorspuitmortel behandelen). De
volgende pleister moet voor het drogen van de grondlaag FS aangebracht worden. Laat
daartoe de grondlaag FS matvochtig worden en bepleister de muur 10 tot 20 min. na het
aanbrengen van de grondlaag.
Verbruik

Ca. 500 - 750 ml/m², exacte hoeveelheid
benodigd materiaal afhankelijk van de
ondergrond, bepalen door testlaag op object

Opmerking inzake de weersomstandigheden Temperatuur bij verwerking/drogen min. +8 °C
Reiniging van het gereedschap Onmiddellijk met water
Leveringsvorm

Jerrycan van 10 liter

De technische gegevens en instructies voor gebruik in dit document zijn naar ons beste weten correct en worden te goeder
trouw verstrekt. De inhoud van dit document vormt noch een uitdrukkelijke, noch een impliciete garantie voor de prestaties van
deze producten. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden onder welke en de wijze waarop onze
materialen worden toegepast, kunnen wij alleen garanderen dat deze producten aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Daarom
geldt de garantie alleen voor de kwaliteit van onze producten volgens onze handelsvoorwaarden, maar niet voor een
succesvolle verwerking. Wijzigingen van alle technische informatie zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Deze
fiche vervangt alle voorgaande.
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Overige opmerkingen

Transport - geen gevaarlijke stof

Opslag

Koel, vorstvrij, in gesloten, originele verpakking min. 3 jaar
houdbaar

Veiligheidsinstructies
•
Buiten bereik van kinderen houden.
•
Geschikte beschermende handschoenen en
veiligheidsbril dragen, contact met de huid en de ogen
vermijden.
•
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water
afspoelen en arts raadplegen.
•
Het product mag niet in afvoerkanalen terechtkomen.
EG-veiligheidsinformatieblad stellen wij op verzoek graag ter beschikking
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