Dekorativ beton

Teknisk information
DATA AKTUALIZACJI: 14.11.2017

BRAND

PRIMACOL® DEKORATIV

PRODUKT

Dekorativ BETON
Mineralpuds
•

Trendy effekt

•

Nem påføring

•

Moderne design

PAKNING

5 kg 10 kg

EGENSKABER

En finkornet mineralpuds til indendørs brug. En perfekt imitation af rå beton. Det er den
perfekte dekoration til moderne interiørs og går godt sammen med metal, træ og glas. Den
rette påføring sikrer et uregelmæssigt mønster, fordybninger og affarvning typisk for beton.
Når det er tørt, lader det væggene ånde. Dekorativ beton er beregnet til brug på cement,
cementkalk-overflader og gipspladser, som kan males.

PÅFØRING

Vigtigt! Før det endelige job, udfør da altid først en spottest for at sikre, at den endelige
effekt er som ønsket. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af produktet.
Brug produkter fra samme parti til samme overflade.
Påføringsmetode:
1.

Prim overfladen med Primacols beskyttende primer eller Kontakt Grunt.

2.

Før pudset påføres, bland det grundigt, indtil der opnås en ensartet masse.

3.

Påfør et korntykt lag med en murske og lad det tørre (6-12 timer)

4.

Påfør endnu et korntykt lag. Lad det øverste tørre let i cirka 30-45 minutter.

5.

Spray vand på overfladen og glat det med kanten af en murske. Arbejd i områder på ca.
0.5 m² af gangen – spray og glat. Den karakteristiske afskalning og fordybninger kan
skabes ved at presse sammenkrøllet papir mod overfladen, når den er glattet. Lad
overfladen tørre let (op til 1 time).
Vigtigt! Lad det ikke tørre helt.

6.

Tør overfladen med en med det flade af en murske i cirkelbevægelser i forskellige
retninger indtil den ønskede farveeffekt træder frem. Spray så forsigtigt med vand og
”smør” pigmentet rundt med en murske. Glatningen af overfladen med en murske
frembringer skyggeeffekter. Jo glattere overfladen er, jo mørkere effekten.

7.

Lad det tørre helt.

8.

Når overfladen er tør, kan den behandles med fernis eller Primacols dekorative voks for
at sikre en bedre beskyttelse.

9.

Efter arbejdet skal rummet udluftes, indtil al lugt er væk. Rens værktøjet og vask det i
varmt vand.

Overfladeforberedelse
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Overfladen skal være ren, fri for snavs og støv, affedtet, jævn, stærk og fri for revner. Fjern rester af maling, tapet og
løst puds. Reparer afskalninger. Frisk cementpuds og cementkalkpuds skal modnes i mindst 4 uger. Før jobbet
udføres, beskyt da overflader, der ikke skal behandles med puds.

OPBEVARING

Opbevar i temperaturer mellem 5° C og 30° C i den originale, tætlukkede beholder på
et tørt sted. Beskyt mod direkte sollys. Beskyt mod frost.

SAFETY

Opbevar udenfor børns

rækkevidde.

TEKNISK INFORMATION

Dækkeevne ved 1 lag

1-2 m2/kg

Totaltørretid

12-24 t

Antal lag

2

Værktøj

murske

Påføring af
andet lag

6-12 t

Rengøring af værktøj

Varmt vand

Holdbarhed

Se beholder for
dato

Berøringstør

INFORMATIO
N

30-60 minutter (afhængigt af
lagtykkelse)

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives
i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at
gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet.
Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse
forbrugeren om dette.

