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Spärrgrund
Augusti 2015

Produktbeskrivning
Spärrgrund är avsedd för vägg och takytor som ska målas eller
tapetseras och som har fläckar av fukt, nikotin, fett, rost, tusch,
blyerts, tjära m.m. Spärrgrund är lämplig att använda på de flesta
underlag innomhus som ex. stuckatur, puts, betong, cement, tegel, trä
och tidigare målade ytor. 

Behandling
Underlaget skall vara väl bundet, rengjort och torrt. Orena ytor
tvättas med målartvätt och blanka ytor nedmattas. Spärrgrund
omröres väl före användning och kan appliceras i ett eller två skikt,
Observera! Viktigt med tillräcklig torktid mellan skikten för bästa
spärrande effekt ska uppnås. Spärrgrund kan efter torkning tapetseras
eller övermålas med de flesta sorters färger.

Hälsa och Miljö
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge
hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid
otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan
rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Densitet: 1,59 Kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter
2-3 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Pensel,roller
Färg åtgång: 7-9 m2/lit
Förpackning: 1 liter
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a) 347 g/l  
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