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Produktbeskrivning
Spärrgrund V är en vattenburen spärrande grundfärg för trä.
Produkten används innomhus på obehandlat eller tidigare behandlat
trä för att minska risken för missfärgningar/genomblödningar från
kvistar, gulnat trä m.m. Spärrgrund V kan övermålas med
valfri Sadolin Snickerifärg.
Behandling
Nytt trä ska vara rent och torrt. Äldre obehandlat trä samt tidigare
lackad/målad yta ska tvättas med målartvätt, sköljas väl och torka.
Blanka ytor ska mattslipas.
Spärrgrund V ska appliceras i 1-2 skikt beroende på risken för
genomslag. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä
samma om underlaget är kraftigt missfärgat. I de fall underlaget är
kraftigt missfärgat, kan det första skiktet med Spärrgrund V
missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkar så risk för
yterligare genomblödning är liten när man målar ytan andra gången.
Spärrgrund V ska torka minst 8 timmar efter varge strykning. Obs!
Trä är ett naturligt material som varierar och det har stor betydelse
hur virket har torkats och lagrats. Kvistgenomslag kan i vissa fall
uppstå efter en tid, trots behandling.
Måla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Teknisk data
Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylat
Glans: Halvmatt
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme,
Övermålningsbar 8 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m2/lit
Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/g)30g/l Innehåller Max 10g/l

Hälsa och Miljö
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge
hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid
otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan
rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00
Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex.
appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig
för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
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