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TEHNIČNI LIST 2116

TEKNOSPRO BINDER PLUS

06.10.2020

OPIS BARVE

Predpremaz
TEKNOSPRO BINDER PLUS je predpremaz, brezbarven, na osnovi mikro akrila, ki veže prah.
Primeren za tla, stene in strope v ogrevanih in hladnih prostorih, pa tudi za betonske površine na
prostem, vendar zaščitene pred vremenskimi vplivi, kot so parkirišča.
Produkt je klasificiran v razred M1 (najnižje emisije gradbenih proizvodov).

UPORABA

TEKNOSPRO BINDER PLUS je primeren za odstranjevanje prahu iz neobdelanega betona, opeke,
gradbenih blokov, gradbenih plošč itd. v zaprtih prostorih.
Brezbarvni TEKNOSPRO BINDER PLUS ne obarva in ne potemni obdelanih mineralnih površin.
Po potrebi obdelano površino lahko premažemo z notranjimi barvami Teknos na vodni osnovi.

Suha snov

~ 10 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/h): 30 g/L. HOS produkta max 30 g/L.

Praktična poraba

Nanešeno enkrat na gladko podlago

Specifična teža

~ 1.0 g/ml

cca 8 - 12 m²/l

Čas sušenja, +23°C in 50% RV
- prašno suh
- naslednji nanos

Po 30 minutah
Po 1-2 urah

Redčenje, čiščenje

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENSA BRUSH in toplo vodo.

Barve

Brezbarven.

Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)

5 L, 9 L, 18L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.
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NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine in nanos

Površina za barvanje mora biti popolnoma suha in čista, betonska tla morajo biti po brušenju
vakuumsko očiščena.
TEKNOSPRO BINDER PLUS je izdelek, ki je pripravljen za uporabo.
Enkrat ali dvakrat nanesite s čopičem, valjčkom ali brizganjem odvisno od poroznosti podlage.
Primerna šoba airless je 0,011–0,015".

Pogoji za delo

Površina mora biti suha.
Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C
in relativna zračna vlaga pod 80%. Sušenje je hitrejše pri nizki zračni vlagi in / ali nad + 21 ° C.
Prezračevanje po obdelavi pospeši sušenje.

Shranjevanje

Shranjujte ga tesno zaprtega in na hladnem.
NE SME ZMRZNITI.

Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema
je na voljo na www.teknos.com.

