PRODUKTDATABLAD

HYDRO
Färdigblandat handspackel speciellt för våtrum.

En blå håndsparkel spesielt for våtrom.
Gir en hard og vannavvisende overflate.
Passer utmerket til overflater hvor man ønsker å ha ekstra holdbarhet
f.eks offentlige lokaler.
Til gips og betong flater.
Godkjent for ilegging av pappir remse.
Passer til både nybygg og renovering.

DALAPRO® HYDRO
Ferdigblandet håndsparkel til våtrom.

PRODUKTINFORMASJON
Dalapro Hydro er et ferdigblandet blått håndsparkel for
anvendelse i våtrom til de fleste normalt forekommende
underlag på tak- og veggflater innendørs. Det høye bindemiddel innholdet gir produktet en hard og vannavvisende
overflate samt maksimal heft mot underlaget. Produktet
kan med fordel brukes til skjøtsparkling og helsparkling.
Produktet oppfyller kravene for ilegging av sparkelremse
og våtromssparkel. Produktete oppfyller kravene til CE
merking i h.t. EN 13963 og er produsert i henhold til ISO
9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales
å følge Norsk standard 3420-T.

LAGRING
Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er
ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan
lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se
www.dalapro.no.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex-sampolymer
Løsemiddel: Vann
Fyllmiddel: Lettfyllmiddel og hvit dolomitt
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm
pH: Cirka 9
Farge: Blå
Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild
Forpakning: Tube 0,4 liter, Plastspann 3 liter og 10 liter

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann.
Store mengder spill/overskudd leveres til ditt kommunale
avfallsdeponi. Plastemballasjen kan gjenvinnes og sendes
til din aktuelle gjenvinningsstasjon eller til ditt lokale
resirkuleringsanlegg.
ARBEIDSFLYT
Sparkling skal skje for hånd på rene, tørre og faste flater
med en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Vi anbefaler slipepapir med
100-120 korning. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved
sliping. Rengjøres før neste behandling. Sparklet
overflate skal limes før eventuell tapetsering.
MATERIALFORBRUK
Ved skjøtsparkling på gipsplater, ca 0,3 liter/m.
Ved helsparkling beregnes 1 liter/kvm ved sjikt på 1 mm.
TØRKETID
Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse,
temperatur og luftfuktighet.

Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt
bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er
selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.
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