
Floor 4716 ( MD-16 )

Pakkningar
Weber Floor 4716 fæst í 1kg, 5kg, 11kg og 27kg
brúsum.

Þrif
Þrífa skal verkfæri og ílát strax með vatni.
Fari grunnirinn á annað en til er ætlast s.s. gler,
skal þrífa það strax með vatni, ellegar má búast
við að erfitt verði að þrífa grunninn af seinna.

Annað
Þar sem aðstæður og vinnubrögð geta verið
mismunandi skal líta á  ofangreindar
upplýsingar sem leiðbeinandi.

Blöndun
Á hefðbundið undirlagr:
- 4716 1:3 í vatni. Efnisþörf pr. m2 = 0,10kg.
Rakadrægt undirlag:
- 4716 1:5/1:3 í vatni. Efnisþ. pr. m2 = 0,2kg
Málning/Flísar:
- 4716 1:1 í vatni. Efnisþörf pr. m2 = 0,15 kg
Timbur:
- 4716 5:1 í vatni. Efnisþörf pr.m2 = 0,20 kg

Notkunarsvið
Weber Floor 4716 er vatnsuppleysanlegur akríl
 grunnur sérstaklega ætlaður fyrir múr- og flotefni
frá Optiroc. ABS MD-16 grunnur er ætlaður til að
tryggja viðloðun og hindra rakadrægni
undirlagsins.

Kostir
Weber Floor 4716 grunnur hentar vel á ýmsar
gerðir undirlags s.s. steypu, ílagnir, tré, vínil,
léttsteypu o.fl. Floor 4716 grunnur er þynntur með
vatni í mismunandi hlutfalli og fer að eftir gerð
undirlags (sjá Blöndun).

Undirvinna
Undirlagið skal vera hreint og laust við lausan
múr, sementslamma, raka, fitu og önnur óhreinindi
sem komið geta í veg fyrir góða viðloðun.
Ef flota þarf yfir lakkað gólf, skal slípað yfir með
sandpappirslípivél og lakkið mattað. Grunnið
síðan með Floor 4716 1:1 og stráið þurru efni í
blautan grunnin og kústið saman. Látið síðan
þorna og er þá undirlagið tilbúið undir flotun.

Ásetning
Berið blönduna  á með mjúkum bursta eða kúst,
varist að mynda polla, en gætið þess að efnið
myndi heilt svellandi lag á undirlaginu.
lSkrúbbið létt yfir með kúst á meðan efnið er
blautt. Látið þorna í 3-4 klst.

Geymsluþol
12 mánuðir á þurrum frostlausum stað.
Ef Floor 4716 hefur náð að frjósa, skal ekki nota
grunninn.

Grunnur
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