CONTROLL®STØVBINDER
Enkel & bruksvennlig

CONTROLL®STØVBINDER
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PRODUKTBESKRIVELSE:
Controll®Støvbinder tilhører den nye generasjonen av
miljø- og bruksvennlige produkter. Etter påføring herder Controll®Støvbinder til en klar film som både er
vannfast, diffusjonsåpen og UV-bestandig.
Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer
som er skadelige ved normalt bruk.
FORDELER:
•
Enkelt og brukervennlig
•
Økonomisk
•
Elastisk
•
Lett å holde ren.
•
Ideell for de fleste mineralske overflater.
•
Slitesterk
BRUKSOMRÅDE:
Alle typer mur- puss- og betongflater som har behov
for forsegling/støvbinding.
FORBEREDELSE:
Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv, løse
partikler, fett, olje osv. Defekte fuger/større sprekker
etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke overflater
som glass, aluminium, fliser etc. tildekkes. Rør eller
rist produktet.
PÅFØRING:
Controll®Støvbinder er klart til bruk.
Påføres med kost, rull eller lavtrykkssprøyte
(anbefales) i to strøk. Påføres slik at overflaten fuktes
godt med middelet, men unngå dammer. Gjenta prosessen når første strøk har trukket ned i overflaten og
viser tegn til å tørke.
Normalt kan området tas i bruk neste dag.
ARBEIDSTEMPERATUR:
Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da
de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.
FORBRUK:
Dekkevnen er 4-8 m2 pr. liter, avhengig av underlagets sugeevne.
TEKNISK:
Form/Konsistens:
Farge:
Lukt:
Løselighet:
Kokepunkt:
Tetthet/Egenvekt
Brukstemperatur:

Flytende
Blåhvit
Ingen, svak ammoniakk
Løselig i vann
>100 °C
1,02 / 20 °C
5 – 40 °C

pH:
Lagring:
Emballasje:

8-9
I lukket originalbeholder, tørt og frostfritt
20 liter kanne.
200 liters fat, 1000 liter container på
forespørsel.

RENGJØRING: Vann og vanlig såpe.
VERNETILTAK:
Det foreligger ingen toksikologiske opplysninger om
produktet. Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales
bruk av gummihansker, ellers verneklær etter behov.
Produktet er ikke merkepliktig.
MILJØ:
Controll®Støvbinder skader ikke planter, trær eller
gress og er biologisk nedbrytbar.
GARANTI:
Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet,
tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og
ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring
av Controll®Støvbinder ligger utenfor vår kontroll, kan
vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en
del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både
arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene finnes bakerst i dette heftet.
Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen
nøye.
SERVICE:
Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk
av produktet, står vi gjerne til disposisjon.
Vi viser også til våre internettsider www.betongtett.no
for ytterligere informasjon.
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