
En en-komponent fugt hærdende polyurethan primer og topcoat.

• Let at påføre, en konponent formulering
• Temafloor 25 Clear er støvbinder og forhindrer urenheder i at blive absorberet i

overfladen
• Til topbelægning af mosaikgulve
• Fremragende modstandsdygtighed over for slid
• Til lakering af beton, asbestcement og andre mineral gulve

ca. 40%

1,0 kg/l

Dækning på betongulve er på gennemsnit 4 – 7 m²/l.

Den praktiske dækning afhænger af Substratets porøsitet og af anvendelsesmetoden.

Støvtør efter 3 timer
Berørringstør efter 3 1/2 timer
Overmalbar efter 4 – 12 timer
Fuld hærdet efter 24 timer

Bemærk! Hvis luftens relative luftfugtighed er under 50%, vil tørringen blive forsinket.

Tyndere 1061.

Helblank.

Klart

Må ikke tynde Temafloor 25 klar.

Bfl-S1 i henhold til en 13501-1

VOC 2004/42/EF (kat A/i) 500 g/l (2010)
Temafloor 25 klar: maks. VOC &lt; 500 g/l

20,0 L
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Ny beton: Fjern cementslam med slibemaskine eller saltsyre ætsning. Vælg den metode,
der passer bedst til lokalet. Efter slibning fjernes støvet forsigtigt med en støvsuger.
Saltsyre ætsning udføres med fortyndet saltsyre (1 del koncentreret saltsyre, 4 dele
vand). Skyl med rigeligt vand. Tør gulvet. Gammel beton: Fjern alt fedt, olie, kemikalier
og andre urenheder med egnet rensemiddel. Fjern gammel skallende maling lag ved
slibning. Vælg den metode, der passer bedst til lokalet. Rengør hullerne, fjern alt løst
materiale og støv. Åbn revner med fx et slibeværktøj. Fjern løst materiale og støv.

Den relative fugtighed af betonen bør ikke overstige 97%. Temperaturen i den omgivende
luft, overflade eller belægning må ikke falde til under +5 º C under påføring eller tørring.
Relativ luftfugtighed bør være 50 – 90%.

Prime bruger utyndet Temafloor 25 klar. Hæld lak på gulvet og anvende så meget som er
nødvendig for at imprægnere betonoverfladen. Hvis det er nødvendigt, gentages priming
for at få en ikke-porøs overflade. En porøs priming frakke vil resultere i huller og
luftbobler i den færdige belægning. Den efterfølgende behandling kan udføres efter 2
timer ved hjælp af "våd-på-våd" teknik.

Patch pot-huller og revner med en blanding af utyndet Temafloor 200 primer og tør, ren
sand. Blandingsforhold fx 1 del af volumen af lak blanding og 1 – 2 dele af volumen af
sand af kornstørrelse 0,1 – 0,6 mm. Sand de lappet områder før overbelægning, hvis det
er nødvendigt.

Bemærk! Betonoverfladen skal altid være primet før patching.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere
information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle
helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse
til Tikkurila.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle
helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet
efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001og ISO14001. Som producent kan vi ikke

kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for
tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.
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Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1

FI-01300 VANTAA

13

0809-CPD-0773

TIK-5570-5001

EN 1504-2:2004

CO2 permabilitet sᴅ > 50 m

slagfasthed Klasse I: ≥ 4 Nm
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