
FORANKRINGSGRUNDER TIL KERAMISKE OVERFLADER

varenr. 4750006

PRO-LINK

BESKRIVELSE
 
PRO-LINK er en vandbaseret grunder bygget på en speciel
formel akrylpolymer og tilsætningsstoffer, der giver en
fremragende vedhæftning på lukkede og glatte overflader
som f.eks keramiske fliser, sandsten, mosaik mv.
PRO-LINK skaber en nivelleret forankret overflade som
kan efterbehandles med CONTINUO BASE (serie 113),
CONTINUO DECO (serie 114), MARCOTHERM ADESIVO
(varenr. 9570019/0160) Udendørs kan PRO-LINK
efterbehandles med MARCOTHERM SYSTEM. Indendørs
kan man afslutte med både mineralske og syntetiske
produkter.
 
BRUGSANVISNING
 
Kan anvendes på:
Glatte - lukkede overflader, som f.eks
- Keramiske fliser 
- Sandsten 
- Mosaik
- Natursten af forskellig art
HUSK ALTID AT FORETAGE PRØVER PÅ
VEDHÆFTNING, SKRABEPRØVE MV.
- Må ikke anvendes på nymalede overflader
Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge
anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF
OVERFLADEN".
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
 
Bindemiddel: akrylpolymer - vandig dispersion
Fortynder: vand
Specifik massefylde: pr. UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05
kg/l.
Viskositet pr. UNI 8902: 7800 ± 500 cps ved 25°
Granulometri: 0,5 mm 
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 1 Time
- Genbehandlingstør min 4 Timer - (Skal påbegyndes
indenfor max 48 timer)
 
FORBEREDELSE AF OVERFLADEN
 
Rengør overfladen med vand, eventuelt tilført rensemiddel i
nødvendige mængder.
Det er vigtigt at være omhyggelig med at fjerne alt der kan
forhindre en god vedhæftning. 
Påfør altid PRO-LINK på en ren og tør overflade efter
"PÅFØRINGSVEJLEDNING"
 
PÅFØRINGSVEJLEDNING
 
Lufttemperatur: min +8° C / max +35° C
Relativ luftfugtighed: <75%
-Undgå at påføre på overflader hvor der er
overfladekondens eller i direkte sollys.
Værktøj: Pensel, rulle
Blandingsprocess: Bland produktet manuelt. ( omrøring er
nødvendigt umiddelbart lige før brug)
Fortynding: klar til brug. Kan fortyndes med max. 10%
vand.

Antal lag: 1
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Vejl. rækkeevne: 15-20 m²/l (afhængig af overfladens
absorbering og struktur) 
Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade,
til fastsættelse af forbrug.
 
INDFARVNING
 
Ikke muligt (hvid base)
 
OPBEVARING
 
Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato
ved opbevaring i uåbnet original emballage og under
egnede temperaturbetingelser.
 
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
 
EU grænseværdi (Dir. 2004/42/EC). 
Cat A/i: Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler
(vand-base): 140 g/l (2010)
Indeholder max: 140 g/l VOC
 
Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i
henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.
Hav altid et godt ventileret arbejdsmiljø, under påføring.
Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks
med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og
medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette
datablad.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation. 
Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs
sikkerhedsdatablad for yderligere information.
 
SPECIFIKATION
 
Forankringsgrunder til indendørs/udendørs brug.
Kan anvendes på keramiske overflader. 
PRO-LINK (varenr. 4750006) Baseret på akryl polymer,
egnet til imprægnering af vægoverflader i 1. lag
 

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad
er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt
erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede
resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder
er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets
egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle
tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til
Technical Service på +39 041 4569322.
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