
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Skaidrus gruntas, gaminamas vandens pagrindu. Naudojamas paviršių gruntavimui prieš
padengiant juos dangomis „BioRid“, „BioRid Spray“ ar „AsbestGuard“.

PASKIRTISPASKIRTIS Rekomenduojama porėtų ir drėgmę sugeriančių vidaus sienų ir lubų gruntavimui. Atidžiai
perskaitykite naudojimo instrukciją.

SAVYBĖSSAVYBĖS „ProSeal“ taip pat gali būti naudojamas surišti asbestinių medžiagų plaušeliams ir dulkėms arba
po valymo surišti galimiems plaušeliams, kai juos sunku visiškai pašalinti nusiurbiant.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BlizgumasBlizgumas Visiškai matinis.

IšeigaIšeiga Priklausomai nuo paviršiaus, 2-10 m2/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 5 l, 25 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas, volelis arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Galima liesti po 1-2 val., priklausomai nuo sluoksnio storio. Prieš dengiant „BioRid“,
„BioRid Spray“ ar „AsbestGuard“ palikite džiūti 2-3 val.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,2 kg/l (ISO 2811).

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)

13

LOJLOJ A/h subkategorija 30g/l (2010).
Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje 30 g/l.

SandėliavimasSandėliavimas Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai. Saugoti nuo šalčio, vengti staigių
temperatūros pokyčių. Laikyti sausoje ir vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės
spindulių patalpoje. Gerai uždarius, galima naudoti pakartotinai. Pradaryta pakuotė
nėra skirta ilgalaikiam sandėliavimui.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Gruntuojamas paviršius turi būti sausas. Oro ir gruntuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė +5 ºC. Santykinis oro
drėgnis neturi viršyti 80 %.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, purvą ir senų dažų likučius. Naudodami „BioWash“ pašalinkite pelėsį. Skieskite su vandeniu
santykiu 1:2. Praskiesto „BioWash“ dengimui naudokite kempinę, švelnų teptuką ar purkštuvą. Jeigu reikia, užglaistykite paviršių
„Presto“ arba „Prestonit“ glaistu, pašlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

GruntavimasGruntavimas
Denkite vieną sluoksnį grunto ant švaraus, sauso paviršiaus teptuku, voleliu arba purkštuvu. „ProSeal“ negalima skiesti.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Pašalinkite grunto likučius ir perplaukite specialiu Tikkurila valikliu arba vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal
pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite
pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines.
Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio
produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-
ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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