ATG 2946

RÖFIX Putzgrund PREMIUM
Actieve basislaag
Toepassingsgebieden:

			
			
			

Gebruiksklare, hoog alkalische, wit gepigmenteerde diepe basis / gecombineerde basisvoorbehandeling. Deze
nieuwe basislaag dient voor het egaliseren en het hydrophoberen van sterk resp. verschillend absorberende,
minerale (!) ondergronden. Ze onderscheidt zich door de hoge indringingsdiepte en de actief-chemische
verwerking van minerale wapeningslagen van andere producten. Voor de volgende bekledingen met deegachtige, dunlagige toplagen (bijv. RÖFIX toplagen ui SISI-, siliconehars-, silicaat- of dispersie / kunstharsbasis). De basislaag bereidt de ondergrond zo voor, dat deze geschikt is voor het toepassen van pasteuze
toplagen. Er is een vermindering van de wateropname van ongeveer 30% en een egalisatie van het absorbatievermogen. Door de hoge indringing en de reactie met de putzgrund worden de eigenschappen van de
minerale putzgrund doorlopend en blijvend verbeterd. De omgevingsomstandigheden moeten zo zijn dat de
basislaag ook kan drogen. Er moet een droogtijd van 24 uren plaatsvinden, vooraleer u met het aanbrengen
van de pasteuze toplaag kunt beginnen. Niet rekening houden met deze termijn of de toepassing op nog
vochtige ondergronden of een onvolledige, niet vakkundige basislaag kunnen zorgen voor het vormen van
vlekken en besmetting met algen.

Materiaalbasis:

● Hoog alkalisch speciaal bindmiddel
● Vulmiddel (mineraal)
● Kleurpigmenten

Eigenschappen:

● Hoge hechting
● Egaliseert de absorbering van de ondergrond
● Wateropname door de ondergrond word aanzienlijk verminderd
● Vermindert het risico op besmetting door mos, algen en schimmel
● Chemisch actieve verwerking en duurzame verbetering van de eigenschappen van de ondergrond.

Verwerking:

Verwerkings-		
voorwaarden:

Tijdens de verwerkings- en droogfase mag de omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur niet onder
+5 °C zakken. Beschermen tot volledig droog tegen vorst, voor snellere droging (rechtstreeks zonlicht, wind)
en volledige vochtigheid achteraf (regen).

Ondergrond:		

De ondergrond moet droog, solide, alsook vrij van verontreinigingen zoals bijv. stof, roet, algen, kris talisatie
enz. zijn.

Ondergrondvoorbehandeling:

Houd rekening met de huidige nationale reglementen en richtlijnen zoals bijv. de "Verwerkingsrichtlijnen voor
toplagen" van de Oostenrijkse arbeidsgemeenschap voor Pleister, de BFS technische fiches van de vakgemeenschap voor kunstharspleister ogv (officieel geregistreerde gemeenschap), de IWM-richtlijnen, de
technische fiches van de Zwitsers vakverband voor Schilders en stukadoors SMGV alsook de aanbeveling
SIA 242/1 "Pleister- en stukwerken".

Bereiding:

Gebruiksklaar product. Niet verdunnen.

Verwerking:		
			

Aanbrengen gebeurt rijkelijk, gelijkmatig dekkend met een geschikte penseel, rol of borstel. Eenlagige basislaag - niet verdunnen. Opdroogtijd voor het aanbrengen van de eindlaag moet minstens 24 uur (al naargelang
de temperatuurs- en weersomstandigheden) bedragen. Lage temperaturen alsook hoge luchtvochtigheid verhogen de droogtijd. Is op basis van de kleurtint een gekleurde ondergrond nodig, dan wordt deze aangepast
aan de kleur die die erover moet komen en wijkt deze af van de daarop volgende toplaag. Bij het gebruik op
gekleurde steenpleister is de gekleurde basis donkerder dan de volgende kleurtint van het pleister. Terugname
van het materiaal is niet mogelijk.

			

Let op:			

Aangrenzende delen (venster, vensterkader, deur enz.) moeten voor de verwerking worden afgedekt
om ze te beschermen tegen vervuiling en beschadiging.
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ATG 2946

RÖFIX Putzgrund PREMIUM
Actieve basislaag
Waarschuwingen:

R52/53: Giftig voor in water levende organismen, kan in waterlopen langdurige schadelijke effecten hebben.
Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u ook op onze afzonderlijke pagina's betreffende de veiligheid. Deze
veiligheidspagina's moeten worden doorgelezen voor het gebruik.

Verpakkingsinstructies:

In recycleerbare kunststofemmer.

Opslag:

Koel, maar vrij van vorst en goed afgesloten bewaren. Tenminste 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens:
Art.nr.

138512

138514

140938

140939

5 kg/EH

5 kg/EH

18 kg

18 kg

getint

wit

getint

Verpakkingstype
Hoeveelheid per eenheid.
Kleur

wit

0,15- 0,2 kg/m²

Verbruik
Gebruiksinstructies

Gebruikswaarden zijn richtwaarden en hangen sterk af van de ondergrond en de verwerkingstechniek.
ca. 1,5 kg/l

Dichtheid
pH-waarde

ca. 12

VOC-code

2004/42/IIA(g)30(2010)30

Algemene richtlijnen:

De inhoud van de technische fiche is met grote zorg samengesteld en is het resultaat van studie, tests
en ervaring rekening houdend met de stand van de techniek.
De gegeven inlichtingen dienen opgevat te worden als een algemene productomschrijving. Ze houden
geen contractuele garantie en verbintenissen in voor AXO Industries in het kader van concreet gebruik
van het betreffende product. AXO Industries verleent geen garantie naar functionaliteit of resultaat.
In alle gevallen en zeker bij twijfel in het kader van concreet gebruik is het aangewezen dat de klant zich
richt tot AXO Industries voor specifieke toelichting of advies. AXO Industries, dan wel haar leverancier
behouden zich het recht voor om wijzigingen aan de technische fiche aan te brengen, zonder voorafgaandelijke mededeling. Er rust op de klant een verificatieplicht.
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