P R O D U K T B L A D

FINISH-PULVER

Finish-pulver er et tørt pulver som inneholder : Portland-sement

Produktegenskaper
Enkel å blande
Svært solid

Finish-pulveret kan brukes lenge etter produksjonsdatoen dersom
produktet er lagret beskyttet mot fuktighet.

Forholdsregler for bruk
Blanding
Pulveret skal blandes med flytende MM ULTRA POLYMER. Den kan
farges med mikropigmenter.
Det anbefales å riste spannet med pulver før blanding.
1 del væske til 2 deler pulver. Pass på å blande væsken godt, deretter
pulveret. Bruk tvangsblander Forbruk pulver min. ca 250 gr/m²/lag
(varierer etter underlag.

Forbruk blandet
Pulver ferdig blandet med Ultra polymer.
Vegg ca 500-600 gr/m²
Gulv ca 1000-1200 gr/m²

Påføring
Aller først er det viktig å fukte eller prime underlaget .
Finishen kan påføres med flere teknikker. GULV:
1. Stående gulvrake: Denne teknikken er perfekt for å behandle
store overflater.
2. Gulvpussebrett: Med denne teknikken kan du lage ujevnheter i
overflaten.
3. Struktur rull (skumgummi): trekk av med sparkelbrett.
«Brenn» overflaten med Swedish Blue Steel.

Farge
BETON CIRE MM Finish er et hvitt pulver.

Pakningsstørrelse
Spann 5 kg og 25 kg.

Lagring
Finish-pulveret skal oppbevares tørt, og spannene skal være lukket.
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Oppbevares utilgjengelig for barn.
Før Finish-pulveret brukes eller håndteres, skal du lese sikkerhetsdatabladet. Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk maske og hansker
som er egnet for håndtering av pulver.

Forholdsregler
Finish-pulver er et produkt for erfarne og utdannede fagfolk.
Under bruk er det viktig å følge instruksjonene fra produsenten. Produsenten har ingen kontroll over bruk av produktet på arbeidsplassen.
Dersom du skulle observere en feil på produktet, på tross av vår kontroll, kan ikke produsenten holdes ansvarlig for annet enn kostnaden
for å erstatte det defekte produktet.
Brukeren skal fastslå om produktet er egnet for den overflaten som
skal behandles og påtar seg all risiko forbundet med en mangelfull
forhåndsanalyse.

Vedlikehold
Overflater som er behandlet med Finish-pulver bør topp behandles
med egnet impregnering. Den behandlede overflaten bør inspiseres
regelmessig for å avgjøre om det er nødvendig å påføre et nytt lag
med behandling. Dersom overflaten rengjøres regelmessig, vil det
ikke være nødvendig med et nytt lag med lakk før mange år etter den
første påføringen.

Ytterligere teknisk informasjon
Finish-pulver brukes sammen med andre produkter fra produsenten
for å oppnå en komplett og pålitelig prosedyre. Andre indikasjoner kan
finnes på den tekniske bulletinen eller fås av våre rådgivere. tekniske
bulletinen eller fås av våre rådgivere.

