TEKNISKT DATABLAD

poLyChro®-fond
1. PRODUKTBESKRIVNING
poLyChro-fond är en diffusionsöppen, mineralisk grundfärg
för inomhusbruk.
2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
poLyChro-fond används för förbehandling av tak- och
väggytor inomhus som ska målas med den äkta Le
Corbusier-väggfärgen ”poLyChro-intérieur”.
poLyChro-fond används för att
• jämna ut eventuella skillnader i sugförmågan på
mineraliska och/eller organiska underlag eller äldre,
intakta behandlade ytor.
• stabilisera starkt sugande, kritande eller poröst
underlag.
Genom att grunda med poLyChro-fond kan homogeniteten
för målade ytor optimeras. Detta gäller särskilt vid
skiftande ljusförhållanden.

Obs!
PoLyChro-fond kan inte användas för spädning av
poLyChro-intérieur.
Torktider:
Mellan grundmålning och applicering ska en torktid på
minst 6 timmar iakttas.
Materialåtgång:
Beroende på underlagets sugförmåga ca 0,1–0,2 l/m²
Rengöring av verktyg:
Rengörs omedelbart med vatten efter användning.
5. LEVERANSFORM
5 l hink
6. FÖRVARING

–
–
–
–
–
–

bindemedelbas: kiselsol och hydrosol
utjämnande
god vidhäftning
diffusionsöppen, mikroporös
inga tillsatta lösningsmedel
svag lukt

Materialinformation:
– specifik densitet: ca 1,0–1,1 g/cm³
– diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek: sd < 0,01 m
– organisk andel: < 5 %
4. ANVISNINGAR
Förberedelse av underlag:
Underlaget måste vara torrt, rent och fettfritt.
Förarbete:
poLyChro-fond appliceras outspädd med pensel eller
Airless-teknik. Som regel ska blanka ytor undvikas på
grund av överflödig färgmängd. På starkt sugande
underlag kan det vara nödvändigt att applicera ett extra
lager vått i vått.
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12 månader, svalt, frostfritt i oöppnad förpackning.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
7. AVFALLSHANTERING
EU-avfallskod 08 01 11*. Förpackningen ska vara helt tom
när den lämnas in på miljöstation.
8. SÄKERHETSANVISNINGAR
poLyChro-fond är lätt alkalisk. Ytor som inte ska behandlas
(t.ex. glas, natursten, keramik etc.) ska skyddas på lämpligt
sätt. Stänk på intilliggande eller trafikerade ytor ska
omedelbart lösas upp med vatten och tas bort. Skydda
ögon och hud mot stänk.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Se EU-säkerhetsdatablad.
Giscode: BSW50
Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska
erfarenheter. Våra muntliga och skriftliga rekommendationer ska betraktas som vägledning
vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser. Köparen och användaren är
skyldiga att med utgångspunkt från sin egen fackmässiga kunskap försäkra sig om att
produkten är lämpad för avsett ändamål. Allmänna byggnadstekniska bestämmelser måste
följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som leder till förbättringar av produkten
och dess användning. Denna version ersätter tidigare publicerade versioner.
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3. PRODUKTEGENSKAPER

