
BESKRIVELSEBESKRIVELSE ProSeal er en vanntynnet grunning med gode penetrerende egenskaper. Brukes for å absorbere
overflater før påføring av BioRid, BioRid Spray eller AsbestGuard.

BRUKSOMRÅDERBRUKSOMRÅDER ProSeal er egnet for grunning av innvendige vegger og tak på absorberende underlag. ProSeal
kan også brukes til binding av asbeststøv. Les bruksanvisningen nøye før maling.

PRODUKT-PRODUKT-
EGENSKAPEREGENSKAPER

ProSeal er en vanntynnet grunning med gode penetrerende egenskaper. Brukes for å absorbere
overflater før påføring av BioRid, BioRid Spray eller AsbestGuard.
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Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter
vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere
omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet
brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

GlansGlans Helmatt. Ikke aktuelt.

ForbrukForbruk Avhengig av porøsiteten i underlaget, 2-10 m² / l.

Størrelser på spannStørrelser på spann 5 l, 25 l

PåføringsmetodePåføringsmetode Pensel, rulle eller sprøyte

TorktidTorktid Tørr å ta på etter 1-2 timer. La tørke 2-3 timer før du maler på nytt.

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) ca. 1.2 kg/l (ISO 2811)

Volum tørrinnhold (%)Volum tørrinnhold (%) 13

VOCVOC (cat A / h) 50g / l (2010)
ProSeal inneholder VOC maks.50g/l.

LagringLagring Må beskyttes mot frost. Oppbevares på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot sollys.
Lukk boksen skikkelig for neste gang. Den åpnede beholderen tåler ikke langvarig
lagring.
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BRUKSANVISNINGERBRUKSANVISNINGER

PåføringsforholdPåføringsforhold
Overflaten som skal males må være tørr, temperaturen minst + 5 ° C og luftens relative fuktighet under 80%.

GrunningGrunning
Påfør ProSeal 1 gang med pensel, rulle eller spray. ProSeal skal ikke tynnes.

Påfør en gang med rulle, spray eller pensel. Produktet brukes uten tynning.

Rengjøring av utstyrRengjøring av utstyr
Fjern overflødig maling fra verktøyet og vask med vann. Tikkurila Pensselipesu anbefales for produkter som har herdet til en viss
grad.

Miljø og avfallshåndteringMiljø og avfallshåndtering
Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

Helse- og sikkerhetsmerkingHelse- og sikkerhetsmerking
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker. Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-
metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-oktyl-2H-
isotiazol-3-on (OIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Produktet inneholder et biocid som beskytter produktet under lagring. Inneholder:
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]
(C(M)IT/MIT (3:1)).
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