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DJUPGRUND

FÄRGTYP

Grundolja baserad pÄ vinylharts.

ANVÄNDNING

Speciellt avsedd fÅr putsade eller rengjorda, tidigare kalkmÄlade underlag och
cementytor med ett dÄligt bundet ytskikt. Çven lÉmplig fÅr grundning av sidiplattor
med dÄligt bundet ytskikt, som Ér utsatta fÅr vÉder och vind.

SPECIALEGENSKAPER

Grundoljans stora intrÉngningsfÅrmÄga gÅr att den alltid bÅr anvÉndas pÄ putsfasader
fÅre mÄlning med STENTUFF.

TEKNISKA DATA
Torrhalt

Ca 10 volym-%

Praktisk fÅrgÇtgÇng

Ca 5 mÄ/l

Densitet
Torktid vid +23ÉC, relativ
luftfuktighet 50 %
- dammtorr
- ÑvermÇlningsbar

Ca 0,9 g/ml

FÑrtunning och rengÑring av
redskap

TEKNOSOLV 1639

Glans

Halvblank

KulÑrer

Transparent vit

SKYDDSMÄRKNING

Se sÅkerhetsdatabladet.

efter 2 timmar
efter 4 timmar

VÅnd
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BRUKSANVISNING
Behandling

Gamla putsfasader bÅr noga undersÅkas fÅre mÄlningen, dÄ putsens kvalitet Ér avgÅrande i
val av fÉrgtyp fÅr en varaktig ytbehandling. Gammal puts som Ér i dÄligt skick - sprickor, porer,
flagor, mjÅlig yta - bÅr ej mÄlas, dÄ genom sprickor och porer stora mÉngder vatten kan trÉnga
in vid slagregn. KalkfÉrg eller SILIKATFÇRG Ér mera lÉmpliga fÅr puts i dÄligt skick, men
problem kan Éven uppstÄ med dessa fÉrger.
HÅgtryckstvÉttning bÅr utfÅras fÅr att avlÉgsna smuts samt gammal kritande och flagnande
fÉrg. PÄ gamla kalkade ytor skall kalkfÉrgen tvÉttas bort innan behandling utfÅrs med
DJUPGRUND. HÅgtryckstvÉttning bÅr gÅras fÅrsiktigt sÄ att ej putsskador uppstÄr.
FÉrgen appliceras med pensel, rulle eller hÅgtrycksspruta. LÉmpligt munstycke fÅr
hÅgtryckssprutan Ér 0,020 - 0,023".

AppliceringsfÑrhÇllanden

Ytan som skall mÇlas bÉr vara torr. Under appliceringen och torktiden bÉr luftens, ytans och
fÅrgens temperatur vara Éver +5ÑC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig pÇ laboratoriefÉrsÉk och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna År endast riktvÅrden och År beroende av bland annat kulÉr och
glansgrad. DÇ vi inte kan pÇverka fÉrhÇllandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast fÉr fÅrgens kvalitet och att kvaliteten ÉverensstÅmmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte fÉr skador som uppkommit pÇ grund av felaktig anvÅndning av fÅrgprodukten. PÇ vÇra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av vÇra datablad, sÅkerhetsdatablad och systemblad.

