Teknisk datablad (gældende fra batch #72564)

GRAVA Grunder Nr. 408
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Anvendes til fastgørelse af let sandede, kridtede eller stærkt absorberende underlag.
Fungerer som vedhæftningsmiddel til LIVOS vægmalingsprodukter og som grunder inden tapetsering af
gipsplader, se også LAVO Tapetklister nr. 535.

Egenskaber

Diffusionsåben. Transparent.
GRAVA Grunder nr. 408 blev i tidsskriftet „Ökotest: Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren“ udgave 5/2003
bedømt med "sehr gut" ("meget god").

Fuld varedeklaration

Vand, linolie, isoalifater, bivoks, metylcellulose, lærkeharpiks, dammarharpiks, shellak, borax, sølvklorid,
og ethanol.

Farve

Transparent efter tørring.

Fortynding

Koncentratet fortyndes som regel 1:1 med vand (se også side 2).

Forarbejdning

Males på med loftbørste eller kalkkost, ved temperaturer over 10 °C.
Rengør værktøjet undervejs, når der opstår korn eller striber på overfladen. (For yderligere anvisning, se
bagsiden)

Forbrug

1 l rækker til ca. 34 m², dvs. 29 ml/m², afhængigt af overfladens absorberingsevne og beskaffenhed kan
forbruget være højere eller lavere. For nøjagtig beregning foretag en test.

Tørretid

Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed kan overfladen overmales efter 24 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med LATIS Værktøjsrens nr. 558 fortyndet med 1-2 dele varmt vand.

Densitet

ca. 0,98 g/ml.

Vær opmærksom på

P102

Bortskaffelse

Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Emballagestr.

0,5 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.

Opbevaring

Køligt men frostfrit og tørt. Uåbnet mindst holdbar i 2 år. Anvendes inden for 2-3 dage efter åbning. Er
produktet fortyndet, mister det sin lagerevne!

Emballage

Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.

Opbevares utilgængeligt for børn.
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Brugsanvisning

GRAVA Grunder Nr. 408
Generelle krav
til underlaget

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, absorberende, pH-neutralt, rent og fri for skillemidler, revner,
udblomstringer og svampe.

Forberedelse

Huller og revner udbedres med VEDO Vægspartel nr. 440. Anvend armeringssystem ved
konstruktionsrevner. For yderligere forarbejde se tabel:
Underlag

Forarbejde

Cement-, gips-, og
Kalkpuds

Evt. sinterhud fjernes ved slibning. Fjern støv og snavs.

Støbte undergulve

Maks. restfugt
Cementgulv <2%
Anhydritgulv <0,5%
Ikke-absorberende støbte undergulve dækkes helt med
spartelmasse.

Beton

Overskydende forskallingsolie, støv og snavs fjernes.

Gasbeton

Støv og snavs fjernes. Evt. udglattes hele fladen med
spartelmasse.

Ler, murværk

Fjern støv og snavs.

Let kridtende
malingslag

Støvsuges, børstes evt. af med stålbørste og rengøres.

Limmaling - eller
ubæredygtige malingslag

Skal fjernes fuldstændigt, vaskes af og tørre.

Hårde træfiberplader

Rester af evt. skillemidler fjernes med egnet middel.

Gipsplader og fibergipsplader

Kontroller fugearmeringen.

Forarbejdning

Koncentratet røres godt igennem. Normalvis fortyndes 1:1 med lunkent vand - tilsæt vandet langsomt
under omrøring. GRAVA Grunder nr. 408 skal fortyndes, indtil der kan ses en hinde på underlaget efter
påføring. Test på selve underlaget.
På stærkt absorberende underlag, som f.eks. ler- eller kalkpuds, anvendes GRAVA ufortyndet eller
fortyndet med op til 20% vand.

Vær opmærksom på

Som grunder før tapetskift, tilsæt LAVO Tapetklister nr. 535 i forholdet 1:1 med en fortyndet GRAVA
Grunder-opløsning, der er fortyndet med 20% vand.
Nikotin- og vandpletter kan afspærres med REMIO Spærregrunder nr. 618. OSB-, spån- og krydsfinerplader
samt underlag indeholdende stoffer, der medfører risiko for gennemslag, bør grundes med REIMO
Spærregrunder nr. 618. Grundes med REIMO, skal der ikke grundes med GRAVA.
Ved saltudblomstringer bør en fagmand, der kan vurdere typen af udblomstring og finde en passende
løsning, konsulteres, inden tætningsforanstaltninger gennemføres. Evt. bundfald eller klumper er ikke
ensbetydende med forringet kvalitet.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere
oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og
rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.
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