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OSNOVNI PREMAZI, IZRAVNALNE MASE IN DODATKI

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz: tekočina  slamnato rumene barve

Viskoznost Ford 4 pri 20 °C: 10-14  sekund

Poraba: 40–50 g/m2

Čas sušenja: 30–40 minut

Temperatura uporabe: od +15 do +25 °C

Uporaba/orodje: čista krpa ali čopič
Skladiščenje: 
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Steklenice po 1 l in posode po 5 l 

Omejitve uporabe:

Vnetljiv proizvod
Ne uporabljamo v vlažnih prostorih
Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C) 
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE: 
Površine temeljito očistimo z vodo in sodo. Nato speremo s čisto vodo in pustimo, da se posušijo. Posebej steklene površine 
je potrebno grundirati (z diamantnim enoploščnim brusilnim strojem) pred nanosom proizvoda BASECLEAN. Če je po nanosu 
BASECLEAN prisotna preostala vlaga, površino obdelamo z našim trikomponentnim osnovnim premazom PAVILAST 3C.

NANOS: 
Za nanos proizvoda BASECLEAN je priporočljivo, da ga neposredno razlijemo na podlago in ga porazdelimo s krpo ali 
čopičem. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

 -- -- --

POSPEŠILO OPRIJEMA ZA NEVPOJNE POVRŠINE
Proizvod, ki pospeši oprijem lepila na nevpojne površine (steklene, keramične, ipd.), uporabimo pred polaganjem 
z dvokomponentnimi poliuretanskimi ali epoksidnimi lepili ali enokomponentimi lepili s silansko tehnologijo.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Enokomponentno 
 - Pospešilo oprijema
 - Primerno kot razredčilo za Primer HE

PODROČJE UPORABE: 
 - Nevpojne podlage
 - Talne obloge iz marmorja
 - Steklene površine
 - Keramične površine
 - Zahtevne podlage

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Na lesenih površinah
 - Na vpojnih površinah
 - Na bitumenskih materialih
 - Na površinah, občutljivih na topila


