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Teknisk datablad 
Artikel nr. 2990 
 

Sporebinder 
 
Opløsningsmiddel– og blødgørefri specialgrunder 
af høj kvalitet til binding af skimmelsvampsporer. 

Sporebinder bruges på overfla-
den, inden fjernelse af kontami-
neret puds.  
Kan også bruges under fjernel-
se af kontamineret puds, for at 
forhindre sporerne i, at bredde 
sig med støvet. 

Anvendelsesområder: Produktdata: 
Massefylde: 1,10 kg/ltr 
Viskositet (DIN 4): 12 sek 
pH-værdi: 11,5 
Fortyndingsmedium: Vand 
Farve: Mælkehvid 

Produktegenskaber: 
Sporebinder er en vigtig kompo-
nent i Skimmelsaneringssyste-
met, specielt udviklet til at binde 
skimmelsvampesporer. 
Skimmelsvampe og sporer bli-
ver bundet til overfladen på ma-
terialerne. Derved reduceres 
skimmelsvampesporerne bety-
deligt i rumluften under fjernelse 
af kontamineret byggemateriale 
og arbejdet bliver derved mere 
sikkert. 
Sporebinder skal inden brug 
fortyndes med vand 1 : 2. 

Forarbejdningstemperatur: 
Ikke under 8o C (undergrund– 
og lufttemperatur). 
Sporebinder er stærk alkalisk, 
ikke behandlede overflader 
(keramik, træ, glas m.m.) skal 
beskyttes. 
Sprøjt på tilstødende områder 
skal straks afrenses med vand. 

Undergrund: 
Bortskaffelse af kontamineret 
puds med Sporebinder kan ske 
efter forskrifterne. 
Tilstødende områder der skal 
saneres: 
Sugende mineralske overflader 
(puds, MG PII PIII, gipsplader 
m.m.) skal grunderes inden brug 
af Skimmel-Sanermaling. 

Emballage/opbevaring,  
forbrug: 
Emballage: 
Plastdunke i 5,0 ltr. 
Forbrug: 
Afhængig af underlaget, ca. 0,3 
ltr/m2 fortyndet med vand. 
Opbevaring: 
I tæt lukket originalemballage 
ved kølig lagring, holdbar i 
mindst 12 mdr. 

Sikkerhed, miljøhensyn og 
bortskaffelse: 
Nærmere information om sikker-
hed ved transport, opbevaring 
og omgang, såvel som bortskaf-
felse og miljøhensyn fremgår af 
sikkerhedsdatabladet. 

Forarbejdning: 
Sporebinder fortyndes med 
vand 1 : 2 inden brug. 
Sporebinder kan anvendes i en 
passende sprøjte.  
Forbrug ca. 0,3 ltr/m2, afhængig 
af underlaget. 
 

Værktøj, rengøring: 
Pensel, anstryger og lavttryk-
sprøjte. 
Værktøjet rengøres i frisk til-
stand med vand. 
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Dette datablads informationer er baseret på seneste udvikling og anvendelsesteknik. 
Brugen af vores produkter samt deres egenskaber afhænger af mange faktorer og INTRO FLEX kan ikke gøres ansvarlig for eventuel utilfredsstillende 
kvalitet eller uhensigtsmæssige egenskaber, der ikke var eller burde være kendt på leveringstidspunktet. Såfremt der opstår tvivl om produkternes egen-
skaber eller anvendelse, skal INTRO FLEX omgående kontaktes. I øvrigt henvises til vores salgs-, leverings- og betalingsbetingelser m.m., der gælder 
for alle leverancer. 
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