
MC-Estribond uni
Multifunktionel primer

PRODUKTEGENSKABER ■ En-komponent
■ Smørbar og rullebar
■ Meget produktiv
■ Hurtigttørrende
■ Gripende overfladestruktur
■ Kan fortyndes 1:2 med vand
■ Lavemission ifølge AgBB
■ Kan bruges inde og ude

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Vedhæftningsgrunder (ufortyndet) på glatte overflader som gamle fliser, stærkt komprimeret beton
■ Grunder (fortyndet) på sugende underlag som beton, murværk, afretningslag
■ Virker styrkende på let støvede underlag (fortyndet)

ANSØGNINGSRÅD Forbehandling: Overfladen skal være ren, tør, stabil og fri for løse dele, støv, olie og andre stoffer,
der kan forårsage adskillelse.

Blanding: Det er tilrådeligt at omrøre MC-Estribond uni kort før forarbejdning, da klæbemiddelpartik-
lerne i det kan forårsage let sedimentering.

Påføring på glatte underlag: MC-Estribond uni er klar til brug og kan påføres direkte og ufortyndet
på det forberedte underlag med pensel eller rulle. Vandpyt skal undgås.

Påføring på sugende underlag: Før påføring på absorberende, mineralske underlag skal MC-Estri-
bond uni fortyndes med vand i forholdet 1 : 1 til 1 : 2 (MC-Estribond uni : vand). Under forarbejdnin-
gen skal fortynderen holdes i bevægelse for at forhindre, at fyldstofferne sætter sig.

Den fortyndede MC-Estribond uni kan påføres med pensel, rulle eller vatpind. Vandpyt skal undgås.
Ved stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt at grunde to gange.

Øvrige oplysninger: Forbrugsmængderne, behandlingstider og alle tekniske egenskaber er stærkt
afhængige af temperaturen og objektet. Høje temperaturer og lav luftfugtighed fremskynder tørringen,
mens lave temperaturer og høj luftfugtighed forsinker tørringen. Efterfølgende arbejde kan påføres,
efter at primeren er helt tørret. Længere ventetider inden påføring af det efterfølgende arbejde kan
føre til vedhæftningsreducerende forurening af primeren og bør derfor undgås.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Anvendelsesbetingelser °C ≥ 5 ≤ 30 Luft- og undergrundstemperatur

% ≤ 85 rel. fugtighed
Forbrug g/m² ca. 50 - 100 Afhængig af overflade og anvendelse
Overbearbejdende efter minut ca. 45 - 60
Massefylde g/cm³ ca. 1,36

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Grundlag Plastik dispersion
Form væske
Udstyr rengøringsmiddel vand
Farvenuance blå
Leveringsform 5 kg firkantet beholder
Egenkontrol DS EN ISO 9001
Opbevaring I uåbnet original emballage, frostfri ved en køligere temperatur (nedenfor 20°C) og tør opbevaring 12

Kan opbevares i måneder.
Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Re-

turnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: BSW20

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i
den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s
specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie.
Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger
fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerken-
dte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksom-
hed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det
seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er
tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2200011596]
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