JOTUN GRUNDNING/LIM FÖR VÅTRUM
E010128 04.2006

Jotun Grundning/Lim för våtrum är en lösningsmedelsfri specialgrundning och lim som
tillsammans med Jotun Våtrumstapet och Lady Våtrum 20/Jotaproff Våtrum 20 ingår i Jotuns
Våtrumssystem.

FYSIKALISKA DATA:
Typ....................................................................
Kulör..................................................................
Glans.................................................................
Viskositet...........................................................
Litervikt...............................................................
Torrhalt (volym-%)................................................
pH värde.............................................................

Akryl sampolymer
Transparent blå
Blank
180 cP, 125 KU
1,02
34
8-8,5

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Rekommenderad förbrukning................................ Förlimning: (förtunnas ca. 50 %) Ca: 20 m2/liter
Lim: 4-6 m2/liter, Grundning: 4-5 m2/liter
Appliceringsmetod................................................ Rulle och pensel
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr...........................................................
2 timmar
Min. intervall för övermålning................................ 12 timmar
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Vatten

SÄKERHETSDATA:
Det har utarbetats varuinformationsblad för produkten.
EU-gränsvärde för produkten (kat A/g): 30 g/l (2010). produkten innehåller max 30g/l VOC.

BRANDFARLIGHETSKLASS:
Sverige...............................................................

-

DIVERSE:
Brytning..............................................................
Burkstorlek.........................................................
Anmärkning........................................................

Ingen brytning
1, 3 och 10 liter.
Underlaget och luftens temperatur skall vara min.
+10 grader. Skall fraktas och förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING:
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Grundning på byggskivor lämpliga för våtrum samt puts och betong i våtrum.
Används till förlimning, limning och grundning av Jotun Våtrumstapet.
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Systemet färdigbehandlas med två strykningar Lady Våtrum 20 eller Jotaproff Våtrum 20.
FÖRBEHANDLING:
Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare målade ytor rengöres med Jotun Husvask och nedmattas med
slippapper.
z Sugande underlag prepareras/förlimmas med Jotun Grundning/Lim för våtrum förtunnad 2:1 med vatten.
Låt det torka i min. 4 timmar beroende på temperatur och fuktighetsförhållanden.
z Applicera Jotun Grundning/Lim för våtrum som lim.
z Sätt upp Jotun Våtrumstapet. Max två längder åt gången. Tapeten monteras kant i kant på ytorna och med
1 cm. överlappning i hörnen. Tapeten kan även läggas runt utgående hörn.
z Applicera Jotun Grundning/Lim för våtrum som grundning. De tre sistnämnda stegen kan utföras
fortlöpande vått-i-vått.
z 2 strykningar Lady Våtrum 20/Jotaproff Våtrum 20

ANMÄRKNING:
För ett fullgott resultat är det viktigt att anvisningen i Jotuns Våtrumsbroschyr följs noga. Underlagets och luftens
temperatur skall vara minst + 10 grader Celcius.
Skall fraktas och förvaras frostfritt.
GENERELLT:
Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring med vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i
avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna
ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel
ändra uppgivna data.
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