Produktdatablade
DYRUP Glasfilt Fin Grundet

Anvendelsesområde

Tekniske data

Indendørs på lofter og vægge hvor en glat overflade ønskes.

Vægt: 100g./m2 +- 8%
Bredde: 1m.
Længde: 25m.
Opbevaring: Tørt
Anvendelses område:
indendørs
Opsætningstemperatur:
min. 8°C
Relative luftfugtighed:
under 80%

Egenskaber
Dyrup Glasfilt Grundet sparer en arbejdsgang, da filten er
forgrundet med en god kvalitet hvidpigmentere grunder.
Økotex certificeret efter standard 100. Giver en elegant og glat
overflade med mindre malingsforbrug.
Kan stødes og dobbeltskæres sammen. Stikker og drysser
minimalt, da den afgiver meget få glasfibre. Minimerer
revnedannelser.

Brugsanvisning
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
Sugende flader (f.eks. Gips & Sandspartel) grundes med Dyrup
Pudsgrunder.








Bagsiden på filten er den side, der vender ind i rullen
Der anvendes en klæbemængde på 5 – 8 m2/ liter
Klæberen påføres på væggen i en ensartet lagtykkelse
Påfør ikke klæber på et større område end, at Dyrup
Glasfilt fin Grundet kan opsættes, mens klæberen er våd.
Evt. klæber der er kommet på forsiden, fjernes forsigtigt
med en fugtig svamp.
Slutbehandling kan først påbegyndes, når klæberen er tør
efter ca. 1 døgn.
2 X Dyrup vægmaling i den ønskede kvalitet påføres i
ensartet lagtykkelse. Ensartet lagtykkelse opnås ved at der
påføreres et fyldigt lag og afsluttes med rulning i ens
retning.

Gode Råd
Filten skal opsættes i lodrette baner. Det anbefales at anvende
vævværktøj.
Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00
Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne
produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s
kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
08-2018

