Version: 10.11.2017

Beskrivning
Transparent glättmedelkoncentrat för illbruck SP fogmassor.

Färg
Transparent

Förpackning
1 liter flaska (12 per kartong)

Förberedelser
AA300 glättmedelkoncentrat måste spädas med vatten enligt
blandningsförhållandet 1:30 före användning. Eftersom
vanligt vatten beroende på vattenkvalitet kan ge upphov
till missfärgningar på fogmassan och angränsande ytor,
rekommenderar vi spädning med 30 delar helt avsaltat
vatten. Glättmedlet är bruksfärdigt efter spädning. AA300
glättmedelkoncentrat får inte användas outspätt.

Applicering
• Ytan på den nyapplicerade fogmassan i fogen måste
glättas med AA300 glättmedel under skinnbildningstiden.
• Fogmassans yta glättas lätt med glättmedel med hjälp
av en fuktad fogutjämnare (t.ex. utjämningsspackel eller
fogpinne).
• AA300 ska inte appliceras med pensel på fogmassan,
eftersom rester av fogmassa, som senare kan bli
svåra att avlägsna, kan överföras till angränsande
konstruktionsdelar.
• Glättmedel ska alltid användas med sparsamhet och
utspätt enligt angivna anvisningar.
• Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer
under glättningen måste omedelbart avlägsnas från
fogkanterna.
Användning på natursten: Beroende på att många olika typer
av natursten med olika sammansättning och beskaffenhet
finns att tillgå, rekommenderar vi att tester görs i förväg
på en provyta. AA300 kan användas på natursten om
följande punkter beaktas:
• AA300 glättmedelkoncentrat får endast användas efter
spädning med helt avsaltat vatten enligt ovanstående
anvisningar.
• Glättmedel ska alltid användas sparsamt (minsta möjliga
nödvändiga mängd).
• Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer
under glättningen ska omedelbart avlägsnas med rent
vatten (intorkat glättmedel på fogmassan eller den
angränsande naturstenen kan ge upphov till fläckbildning).
• Glättmedlet måste alltid vara fritt från orenheter.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Lagring
12 månader i oöppnad originalförpackning i sval, torr och
frostfri miljö.
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Användningsområde
Glättmedelkoncentratet är särskilt
anpassat för ytglättning av fogmassa
från illbruck.

Utmärkande egenskaper
• Neutralt pH
• Ringa lukt
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Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21
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