Teknisk datablad
Produktnummer 3008

Kiesol MB
Specialgrundering til kritiske underlag

Tilgængelighed
Antal pr. palle

90

24

VPE

5l

30 l

Varenr.

Beholder K

Beholder K

Beholdernøgle

05

30

3008





Ca. 100 – 200 ml/m² afhængig af underlag

Forbrug

Anvendelsesområde

 Svagt sugende byggematerialer, især beton

Egenskaber






Produktkarakteristik

Forbedrer vedhæftningen
Vandafvisende
Hærdende
Reducerer blærer
Udseende

mælkeagtigt
o

Massefylde (20 C)
pH-værdi

1,01 g/cm

3

11

De nævnte værdier viser typiske produktegenskaber og skal ikke forstås som bindende produktspecifikationer.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Mulige systemprodukter

Multi-byggetæthed 2K (3014)
Remmers PMBCs
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Teknisk datablad

Kiesol MB

Produktnummer 3008

________________________________________________________________________________________________________
Arbejdsforberedelse
 Krav til underlaget
Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, rent og støvfrit.

Forarbejdning

 Forarbejdningsbetingelser
Materiale-, omgivelses- og underlagstemperatur: mindst +5 °C til maks. +25 °C.
Materiale påføres ved at stryge, rulle eller sprøjte det ensartet på.
Undgå pyttedannelse.

________________________________________________________________________________________________________
Forarbejdningshenvisninger

Allerede på den matfugtige grundering er efterfølgende arbejdsfaser mulige.

________________________________________________________________________________________________________
Henvisninger

Afvigelser fra aktuelle regelsæt skal aftales separat.
Ved projektering og udførelse skal de eksisterende prøvningscertifikater altid overholdes.

Arbejdsredskaber /
rengøring

Kvast, pensel, overfladestryger, lammeskindsrulle, sprøjte
Arbejdsredskaber og eventuelle urenheder rengøres straks og i frisk tilstand med vand.
Rengøringsrester bortskaffes forskriftsmæssigt.

Opbevaring / holdbarhed

Opbevares i uåbnet original beholder køligt, tørt og beskyttet mod frost i mindst 12 måneder.

________________________________________________________________________________________________________
Sikkerhed / regler
Nærmere oplysninger om sikkerhed ved transport, opbevaring og håndtering samt om
bortskaffelse og økologi kan ses i det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Henvisning til bortskaffelse

Større produktrester skal bortskaffes i henhold til de gældende forskrifter i den originale
emballage. Fuldstændigt tømte emballager skal tilføres genbrugssystemerne. Må ikke
bortskaffes sammen med dagrenovationen. Må ikke tilføres kloaksystemet.

Det skal bemærkes, at ovennævnte data/værdier er
blevet fastslået i praksis eller i laboratoriet som
vejledende værdier og er derfor i princippet ikke
bindende.
Oplysningerne er derfor alene generelle
henvisninger og beskriver vore produkter samt
informerer om deres anvendelse og behandling.
Pga. mangfoldigheden og alsidigheden af de

respektive arbejdsvilkår, de anvendte materialer og
de forskellige byggepladser kan der ikke tages højde
for ethvert enkelt tilfælde. I tvivlstilfælde anbefaler vi
at udføre forsøg eller kontakte os. I det omfang, vi
ikke udtrykkeligt og skriftligt garanterer for
produktets specifikke egnethed eller egenskaber til
et specifikt kontraktligt formål, er teknisk rådgivning
eller information under ingen omstændigheder
bindende, heller ikke hvis den gives efter bedste
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overbevisning. Derudover gælder vore generelle
salgs- og leveringsbetingelser.
Når en ny version af dette tekniske datablad
udgives, erstatter den nye version det tidligere
tekniske datablad.
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