
BESKRIVNINGBESKRIVNING En lösningsmedelsbaserad enkomponents polyuretanprimer.

REKOMMENDERADREKOMMENDERAD
ANVÄNDNINGANVÄNDNING

Bitumen, fibercementplattor och betongplattor.

PRODUKTEGENSKAPEPRODUKTEGENSKAPE
RR

Används som primer för att förbättra vidhäftning innan ClimateCooler Hypercoat appliceras. I
synnerhet på jämna tak med bakvatten eller på eftersatta bitumentak.
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TIKKURILA

CLIMATECOOLER HYPERCOAT PRIMER
EFFEKTIV ISOLERINGSGRUNDER FÖR TRÄYTOR

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är
given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen
ensidigt utan anmälan.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

SträckförmågaSträckförmåga 100-200 g / m2 beroende på substratets porositet.

BurkstorlekarBurkstorlekar 5 l

AppliceringsmetodAppliceringsmetod Brush, roller or spray.

Torktid (23°C och 50%Torktid (23°C och 50%
relativ luftfuktighet)relativ luftfuktighet)

Berör torr 4 -6 timmar. Applicera ClimateCooler Hypercoat topplack efter 6 - 24
timmar.

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) ca 0,9 - 1 kg / l, ISO 2811.

Volymtorrhalt (%)Volymtorrhalt (%) 44
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APPLICERINGSINSTRUKTIONERAPPLICERINGSINSTRUKTIONER

AppliceringsförhållandenAppliceringsförhållanden
Ytan som ska målas måste vara ren, fast och torr, lufttemperaturen +8 - 35C och luftens relativa fuktighet bör inte överstiga 85%.

GrundmålningGrundmålning
Applicera med bRengör ytorna med en högtryckstvätt, om möjligt. Avlägsna smuts från olja, fett och vax. Cementskötsel, lösa
partiklar, mögelsläppmedel och härdat membran måste avlägsnas. Applicera ClimateCooler Cleaner-lösningen enligt instruktionerna
om det behövs.

Tillämpliga nationella hälso- och säkerhetsåtgärder måste följas vid behandling av substrat som innehåller asbest.
rusa eller rulle. En gång härdad kan du applicera ClimateCooler Hypercoat-topplack.

Sprid med en pensel eller en rulle.

Så snart den härdats kan ClimateCooler Hypercoat spridas.

Använd ClimateCoolerThinner när du sprayar med högtrycksspray.

NOTERA:

Kontrollera takets och takkonstruktionernas skick innan arbetet påbörjas.

EfterbehandlingEfterbehandling
Applicera med pensel eller rulle. En gång härdad kan du applicera ClimateCooler Hypercoat-topplack.

Notera! Använd ClimateCooler Thinner när du använder luftfri sprutning.
Kontrollera takets skick innan arbetet påbörjas.

Underhålls instruktionerUnderhålls instruktioner
Efter ytbehandlingen måste ytorna hanteras med försiktighet i några veckor, eftersom produkten når sin slutliga hårdhet och
hållbarhet under normala förhållanden efter ungefär en månad.
Cirka en månad efter målning tidigast, om nödvändigt, rengör ytan med neutral (pH 6-8) diskmedel och en mjuk borste, svamp eller
trasa. Rengör smutsiga ytor med t.ex. mild alkalisk rengöringsmedel (pH 8–10) och en trasa, mopp eller svamp. Skölj ytan
försiktigt.
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