
Nafuflex GIP
Grunder silicificering til beton, murværk og puds overflader

PRODUKTEGENSKABER ■ Økonomisk koncentrat
■ Konsolidering af undergrunden
■ Vanddampgennemtrængelig
■ Uden opløsningsmidler

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Konsolidering af kalkholdige og støvede substrater
■ Primer til Nafuflex vandtætningssystemet
■ Imprægnering af finporede, fugtige beton- og gipsoverflader og præfabrikerede dele
■ Som forkysningssekvens med MC-Proof 101 HS

ANSØGNINGSRÅD Forberedelse af underlaget Afhængigt af anvendelsen og underlaget anvendes Nafuflex GIP ufor-
tyndet eller blandet 1:1 med vand som primer til Nafuflex vandtætningssystemet. Nafuflex GIP kan
sprøjtes med kommercielt tilgængeligt udstyr. Mindre områder kan males med en pensel eller en
kvast.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Massefylde kg/dm³ 1,21
Blandingsforhold (med vand) l:l 1 : 1
Anvendelsesbetingelser °C ≥ 5 Luft- og undergrundstemperatur
Forbrug (flad) l/m afhængig af underlagets sugeevne
Som en bond coat 0,2 - 0,3 fortyndet materiale

Leveringsform 10 l dunk
Opbevaring I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.

Sikkerhedsinstruktioner
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

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. [2300011676]
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