Koncentrēts silikonu gruntēšanas līdzeklis
FORSILAN BASE
RAKSTUROJUMS:

Koncentrēts gruntēšanas līdzeklis uz silikona dispersijas bāzes. Piešķir
apstrādātajai virsmai hidrofobas īpašības un saglabā tvaiku caurlaidību,
tādejādi apgrūtinot ūdens iesūkšanos apstrādātajā virsmā un tajā pašā
laikā netraucējot ūdens tvaiku izkļūšanai atmosfērā caur pārklājumu. Pēc
apstrādes ar FORSILAN BASE strauji samazinās virsmas spēja uzsūkt
ūdeni, tādejādi samazinot virsmas tieksmi veidot sāļu izdalīšanos, noturēt
netīrumus un izraisīt citas negatīvās parādības, kuru cēlonis ir ūdens
uzsūkšana un migrācija.
FORSILAN BASE dziļi iesūcas virsmā,
nodrošinot ilglaicīgu aizsardzību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēts :
- apmetuma un betona virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar
FORSILAN tipa tvaiku caurlaidīgām ūdens dispersiju krāsām;
- betona konstrukciju elementu, silikātķieģeļu apmūrējumu un porainu
akmens virsmu (piemēram, smilšakmens) hidrofobizācijai gadījumos,
kad to ekspluatācija notiek bez krāsošanas.
Nav ieteicams lietošanai uz akmens virsmām ar blīvu struktūru (bez
porām), piemēram, uz pulēta granīta, marmora u.c. Lieto tikai vertikālu
virsmu hidrofobizācijai.

TEHNISKIE PARAMETRI:
- negaistošo vielu masas
daļa, %
- žūšanas laiks 200C
temperatūrā:
LIETOŠANA:

PATĒRIŅŠ:
(darba šķīduma)
ŠĶIDĪNĀTĀJS:
GLABĀŠANA:
IEPAKOJUMS:
DARBA UN VIDES
AIZSARDZĪBA:

50
2 5 stundas
Jaunas betona un apmestas virsmas drīkst pārklāt ar FORSlLAN BASE
ne ātrāk ka pēc 1- 2 mēnešiem. No betona virsmām iepriekš jānotīra
„kaļķa piens”. Logu rāmjus un citus elementus, kas nav paredzēti
apstrādei ar FORSILAN BASE, aizklāj ar polietilēna plēvi. Pirms
lietošanas līdzekli jāatšķaida ar ūdeni šādās attiecības: 1 daļa FORSILAN
BASE uz 4 daļām ūdens betona virsmu apstrādei; 1 daļa FORSILAN
BASE uz 9 daļām ūdens apmestu un akmens virsmu, kā arī ķieģeļu
apmūrējumu apstrādei. Līdzekli bagātīgi uzklāj uz sagatavotām sausām
un tīrām virsmām ar otu vai suku 2 kārtās, nodrošinot virsmas piesūcināšanu un negaidot pirmās kārtas nožūšanu. Gaisa temperatūrai jābūt ne
zemākai par + 5oC un relatīvajam mitrumam - ne augstākam par 80 %.
Pēc apstrādes virsma nedrīkst tikt pakļauta lietus iedarbībai 12 stundu
laikā. Apstrādātās virsmas ir gatavas tālākai krāsošanai pēc 12 stundām.
0,5 - 2 m2/l - apmestām virsmām; 2 - 4 m2/l – betona, ķieģeļu
apmūrējumu un akmens virsmām.
Instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni.
Glabāt blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par +50C.
Garantijas laiks glabāšanai - 36 mēneši.
1 l, 5l.
Bīstams ūdens organismiem, var ieradīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens
vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu
ieelpošanas. Ja noklust acīs, nekavējoties tas skalot ar lielu daudzumu
ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nepieļaut
nokļūšanu vidē. Ieverot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu
lapas.
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