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* IUG certificeret allergiker egnet

* Uden konserveringsmidler,   
 herunder MI

* Lang åbningstid

* Vandfortyndbar

* Sprøjteklar indstillet

* Velegnet til klæbermaskine

Anvendelsesområde
Brugsklar dispersionsklæber til opklæbning af glasvæv og glasfilt samt, andre gængse vægbeklædninger  
til indvendige vægge.

Klæber til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere
Clean Air Filt- og vævklæber fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, som methylisothiazolinon (MI)  
og Hexandioldiacrylat (HDDA).

Tekniske data

Bindemiddel   Speciel Kunststofsdispersion jf. DIN 55947 uden konserveringsmidler.

Farve    Transparent

Vægtfylde   ca. 1,01 g/ml

MAL-Kode   00-1

VOC    EU grænseværdi (kategori A/a) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 0,5 g.

Allergiker certifikat IUG  Allergiker egnet

Emballagestørrelse  16 kg.

Opbevaring   Køligt, men frostfrit. Holdba i 12 måneder i uåbnet original emballage. 
    Begrænset holdbarhed efter åbning.

Forbrug    Alt efter underlag ca. 150 - 250 g/m2 pr. arbejdsgang.  
    Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

GIS Kode   BSW 40

Værktøj    Airless-sprøjte, malerrulle eller klæbermaskine
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Uden konserveringsmiddel
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Airless-sprøjte   Dyse:  0,019” - 0,021” 
    Tryk:  180 - 200 bar 
    Filter:  60 Mesh

Forberedelse af underlag Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig.

Forabejdningstemperatur Luft og underlagstemperatur min. +5°C 

Opklæbning   Clean Air filt & vævklæber påføres ensartet til mættet stand i 1-3 banebredder,  
    hvorefter beklædningen straks opklæbes og fasttrykkes uden luftblærer ved hjælp af  
    tapetser-spartel eller rulle.

    På svagt sugende underlag, ved lavere temperatur eller høj luftfugtighed skal klæbestoffet 
    have tid til at sætte sig inden opsætning.

Tørretid    Ved +230C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 10-12 timer  
    og er gennemtør efter ca. 3 dage.

    Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rengørring af værktøj  Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Generelle forbehold  De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste 
    viden og de aktuelle tekniske muligheder.

    Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold  
    eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

    Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes 
    egnethed til det aktuelle formål.

    Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

Beskyttelsesanvisinger  Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).
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CleanAir EG Haftgrund

Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W

Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1

Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3

Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmaling

Uden konserveringsmiddel

Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir NA 2

Uden konserveringsmiddel


