DYRUP Grunder Fugtbremsende
2807
Produktbeskrivelse og anvendelsesområde
DYRUP Grunder Fugtbremsende er en transparent diffusionsåben
grundingsvæske til stabilisering og udtørring af fugtpåvirkede
mineralske vægge og lofter og til forhindring af saltudtræk.
Særligt velegnet til forbehandling og stabilisering af fugtpåvirkede
vægge af fx puds, beton og rå mursten, før afsluttende
overmaling med DYRUP Væg Fugtbremsende maling.

Brugsanvisning
Produktet omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent,
fast, bæredygtigt og mineralsk. Må ikke på føres tidligere malede
overflader. Nyt puds og beton skal være afhærdet. Løstsiddende
materiale fjernes mekanisk. Snavsede overflader rengøres med
DYRUP Grundrens. Hvor pudsreparation, eller nyt pudslag
påkræves, anbefales DYRUP Spartel Fugtbremsende, som er en
diffusionsåben spartelmasse, for stabilisering af fugtpåvirket
bund.
DYRUP Grunder Fugtbremsende kan påføres direkte på fugtigt
mineralsk underlag og kan stå alene som afsluttende transparent
behandling. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved
systembehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende,
efterfulgt at DYRUP Væg Fugtbremsende Maling.

Tekniske data
Bindemiddel: Akryl og silikone
Fortynding: Fortyndes ikke
Glans v. 60°: n/a
Holdbarhed: 2 år i uåbnet
emballage. Begrænset holdbarhed
efteråbning
MAL-kode: 0-4 (1993)
Miljø og sikkerhed: Se
sikkerhedsdatabladet for yderligere
information
Påføring: Pensel eller rulle.
Påføringstemperatur: Under
påføring og tørring skal
rumtemperaturen være min. 5ºC og
den relative luftfugtighed under 50%.
Vægens temperatur skal være min. 5
ºC.
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Rækkeevne: 4-6 m2/L
Standardkulør: Transparent
Tørretid ved 20° C.:
Berøringstør: 2 timer
Overmalbar: 6 timer
Volumen tørstof %: -

Produktet arbejdes ind i underlaget og påføres én gang. Begynd
nedefra og arbejde opefter indtil underlaget er mættet.

Gode råd
Sørg for grundig afdækning med plast, da grunderen er meget
flydende.
Årsagen til vandskade skal være udbedret. Systembehandlingen
kan ikke træde i stedet for konstruktionsmæssige fejl, eller
reparation af indtrængende fugt og vand. Produktets
diffusionsåbenhed forudsætter at rummet udluftes/ventileres
regelmæssigt.

*Fugtbremsende i den forstand at systemet
spærrer for saltudblomstringen, dvs. de
saltkrystaller der gør at malingen løsner sig og
skaller af - Systemet efterlader dog forsat
væggen diffusionsåben.
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