
Forvinna/undirlag

Efnisnotkun

Tæknilegar upplýsingar

Notkunarsvið Ásetning

.

.

Aðgæsla

Grunnur með kvartssandi á gólf og veggi

Grunnur D-4

Ath hitastig má alls ekki
fara undir +10°C

   1 og 5 kg fötur•
•

Efnislýsing

Klettshálsi 7. 112 Reykjavík
Tel:  412-2500  Fax:554-1769
sala@murbudin.is

Fuglavík 18. 230 Reykjanesbæ
Tel:  412-2500  Fax:517-6068
sudurnes@murbudin.is

Flötum 29. 900 Vestmannaeyjum
Tel:  481-3533  Fax:554-1769

steini@geisli.is

Ath. hentar ekki á plast og málma.

Murexin grunn D-4 (Bonding 
Primer) má nota á gólf- og vegg�eti 
innanhúss og utanhúss: Það inni-
heldur kvartssand, eykur viðloðun, 
þornar hratt og myndar stamt 
y�rborð. Hentar sem formeðferð á 
undirlag, hvort sem það dregur 
mikið í sig eða ekki, til dæmis 
asfaltþéttiefni og undirlag úr við. 
Hentar sérstaklega vel á stein, �ísar 
og keramík gólf og má einnig nota á 
gömul gólf með þrávirkum límefna-
leifum. Hentar fyrir hitun undir 
gólfum, varnar álagsskemmdum 
undan stólum með hjólum á.

Undirlagið þarf að vera hreint, 
þurrt og ekkert laust ryk á því, 
óhreinindi, feiti, olía eða laus efni - 
uppfylli austurríska staðla ÖNORM 
B 2236/1 og B 2232.

Mælt með notkun svamprúllu, 
snögghærðri velúr rúllu, gúmmí �ots 
og málningarbursta.

Sanda þarf létt y�r undirlag sem er 
mjúkt og þétt. Fjarlægið vel allar vax 
leifar af viðar undirlagi og sandið vel á 
eftir.

Berið á jafnt lag að grunninum á 
undirlagið og passið að efnið safnist 
ekki í polla. Bindiefnið þarf að þorna í 
um 1 klst.

Setjið efni á við lágmark + 10¨C 
hitastig. Verjið fyrir frosti, má ekki 
frjósa. Hristið efnið vel fyrir notkun.

Öryggisblað inniheldur nákvæmari 
upplýsingar um samsetningu efnisins, 
meðferð, viðhald, viðeigandi verklag 
og upplýsingar um hvernig eigi að 
farga efninu. Vinsamlegast kynnið 
ykkur einnig almennar reglur, 
viðmiðanir og tækniblað varðandi 
undirlag, sem efnið er notað á.

12 mánuðir við +5°C hitastig, 
enda sé umbúðum kyrfilega 
lokað.

Geymsluþol

Uppfyllir gæðastaðal EC1. 
Þýðing skv, tækniblaði 
Murexin 6023-1/01 Bonding 
Primer D4, gildir frá 
20.11.2007.

Þurrktími: U.þ.b. 1 klst
Besta hitastig við framk-
kvæmd: + 16¨C til + 22¨C

Eðlisþyngd: 1,3 g/cm³

Þar sem aðstæður og vinnu-
brögð geta verið mismunandi, 
skal líta á þessar upplýsingar 
sem leiðbeinandi. Leitið alltaf 
ráða hjá sölumönnum ef ykkur 
finnst ástæða til.

Kynnið ykkur vel öryggisblað 
og tækniblað þetta fyrir 
notkun.

Leysiefnalaust efni með kvartssandi 
sem notað er eitt og sér, hraðþorn-
andi, neoprene drei�grunnur, ekki 
hált eftir þornun, lítt mengandi og 
má þynna út með vatni.

100-150 g/m² almennt. 
Mismunandi eftir gerð 
undirlags.


