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Beskrivning:

Yunik Våtrumsgrund är en vattenbeständig grund och lim i ett, baserad
på ett speciellt akrylatbindemedel.

Användning:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Puts, betong och gips i
våtrum grundas med våtrumsgrund. Kan ev förtunnas efter behov,
dock max 1:1 med vatten.
Målade ytor med kalkavlagringar tvättas först med Kalkbort, därefter
med Yunik Målartvätt Inne & Ute. Skölj med rent vatten.
Blanka underlag mattslipas.
Appliceras med pensel eller rulle.
Förlimma/grunda före uppsättning av väv. Sugande ytor kan efter behov
grundas med Våtrumsgrund förtunnad med vatten, dock max 1:1.
Applicera våtrumsgrund och sätt upp våtrumsväven medan
våtrumsgrunden ännu är våt. Efter ca 5 minuter appliceras ett nytt
skikt våtrumsgrund. Efter 24 timmar kan ytan övermålas med Yunik
Våtrumsfärg. Det är viktigt att vänta min 24 timmar för att uppnå
maximal vattentäthet i systemet.

Gör så här:

Klass VA - Vattenavvisande. Grundning före målning:

•

Måla Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.

•

Övermålas med Yunik Våtrumsfärg efter 24 timmar.

Klass VT - Vattentätt. Uppsättning av väv:

•

Måla Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.

•

Sätt upp Våtrumsväv medan grundfärgen fortfarande är våt.

•

Låt väven sätta sig i ca 5 minuter.

•

Rulla sedan över väven med Våtrumsgrund- och Lim.

•

Övermålas 2 gånger med Yunik Våtrumsfärg efter 24 timmar.

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Sugande ytor grundas/förlimmas med
Yunik Våtrumsgrund förtunnad med vatten, max 1:1. Appliceringstemperaturen
ska vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80%.

Tekniska data:

Densitet:

1,04 kg/liter

Torrhalt:

47 Vikt- %
45 Vol- %

Sträckförmåga:

ca. 3 m²/liter

Torktid vid 23°C och

2 skikt Våtrumsgrund- och Lim: ca 5 min

normal luftfuktighet

Övermålningsbar med Våtrumsfärg: Efter 24 timmar

(60%):

Genomhärdad: Flera dygn

Arbetstemperatur:

Min. +10ºC och max. 80% relativ luftfuktighet

Förtunning:

Vatten, dock endast vid förlimning och max 1:1.

Rengöring av verktyg:

Vatten

Förvaring:

Svalt, frostfritt och väl försluten

Miljöinformation:

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal
återvinningsstation.
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