Produkt datablad
hz akustikpuds 07

Anvendelsesområde:
Brugsklar akustikpuds som afsluttende lag til hz system 9 og 11.

Materialebasis:
Dispersionpuds på silikatbasis.
Kornstørrelse:
0,3 - 0,5 mm

MAL-kode (1993):
00 - 1
Emballagestørrelse:
18 kg spand.
Farve:
Hvid, NCS S 0500 - N
Forbrug:
1,6 - 1,8 kg pr. m2
VOC indehold:
EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l. Dette produkt indeholder 0,125% (2,438g/l).
Emissionsklasse:
M1

Brandklasse:
Klasse A2-s1, d0 DIN EN 13501-1

Opbevaring:
Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5° C og max 30° C, og beskyttet mod direkte sol.
Holdbar i minimum 12 måneder ved tæt, lukket original emballage.
Udførelse:
hz acoustic systemer kan kun installeres af sertifiserte installatører.
Kontroller underlaget for planhed ved brug af strejflys v/1000 W.
Underlaget skal være tørt og rent, og eventuelle huller og samlinger skal lukkes inden påføring.
Pudsen er brugsklar, og skal ikke tilsættes vand inden miksning med elektrisk røremaskine.
hz akustikpuds påføres med speciel sprøjtemaskine som Inomate M8. Forhør nærmer med leverandør. Pudsen påføres over to gange, vådt i vådt, og sprøjtes i cirkelbevægelser. Værktøj rengøres
umiddelbart efterfølgende med vand. Læs leverandør instruktioner.
Forhold på pladsen:
Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 15- og 30 grader celsius.
Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring.
Sørg for god udluftning eller luftcirkulation ved påføring, og brug åndedrætsværn type A2.

Særlige forhold på pladsen:
Omliggende overflader så som glas, klinker, keramik, natursten og planter afdækkes omhyggeligt.
Ved stænk, afvask med vand umiddelbart.
Tørretid:
Ca. 24 timer ved 20 grader celsius og max 60% RF .
Henvisninger:
Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerheddatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og
anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at
produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende
arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en
hver tid brugeren af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.
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