Andersen K/S
LYN-vejledning til TDJ Støbegummi og PC- Primer
195
2020
Overfladen, hvor på der skal støbes, skal først klargøres.
Forbehandling:
•
Fjern løstsiddende dele
•
Fjern al fugt. VIGTIGT: Fugten kan få belægningen til at boble.
•
Overfalden slibes, sandblæses eller matteres
•
Al fedtstof fjernes med sprit, fortynder eller tilsvarende affedtningsmiddel
•
Det er vigtigt at overfalden er 100% tør. Dette kan afhjælpes med en gasbrænder
Behandling:
Følg altid databladet som findes på www.støbegummi.dk
Husk masser af frisk luft og sikkerhedsudstyr.
Intet er stærkere end underlaget. Derfor er det ofte vigtigt at prime før man støber.
Grundbehandling
Blanding af primer
Vi anbefaler PC- Primer 195, som består af en base og hærder
Blandingsforholdet er base / hærder = 100/60, (160) Formel: Mængde (Kg) /160 x hhv.
100 eller 60 = mængden af base eller hærder.
Tilsæt op til 12,5% sprit hvilket gør behandlingen mere arbejdes venlig.
VIGTIGT: Det meget vigtigt de 3 komponenter Base, hærder og sprit blandes grundigt
sammen men en rørepind, mindst 5 min. Ellers øges risikoen for bobler.
Viskositeten øges, hvis den opvarmes til max. 30 grader C (i et vandbad)
(Procentuel blandings forhold: Base 55% - hærder 33,33% - sprit 11,1%)
Hårde ikke sugende overflader.
•
Påfør ca. 0,2l pr. m2 (1 liter dækker ca. 5 m2 afhængig af strukturen)
•
Temperaturen må ikke være under +15 grader C.
•
Tørretiden ved 20 grader C er 6-8 timer - afhængig af bundens temperatur.
Det anbefales, at det tørrer i 12 timer (meget temperaturafhængig).
•
Vigtigt! Det skal være grundet 100%
Beton og andre sugende overflader.
•
Påfør fra 0,33 – 0,38 L pr. m2 (1 liter dækker fra 2,6 – 3,3 m2 afhængig af
sugeevnen):
•
Det er vigtigt, at der påføres et jævnt tykt lag
•
Temperaturen må ikke være under +15 grader C
•
Tørretiden ved 20 grader C er 6-8 timer - afhængig af bundens temperatur.
Det anbefales, at det tørrer i 12 timer (meget temperaturafhængig).
•
Vigtigt! Det skal være grundet 100 %
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Støbning: (Se video på www.støbegummi.dk)
•
Bland pigmentet i den store spand (Resinen) og omrør spanden - evt. bundfald
røres op.
•
Hæld nu indholdet fra stålspanden og dunken i blandekaret, og bland det grundigt
sammen med gummigranulatet i 2 min. Vigtigt, det må ikke piskes sammen, men
blandes med en rørepind.
•
Gummigranulatet tilføres gradvist, til den ønskede konsistens er nået.
•
Herefter kan gummimassen bearbejdes i 15-20 min. (mindre i varme perioder).
•
Hæld gummimassen ud på gulvet, og jævn overfladen med et pudsebræt. Pakkes
evt. med en pigrulle.
•

BEMÆRK: Der er tale om sundhedsskadelige væsker, hvor der i Danmark kræves et
Epoxy kursus. Følg altid anvisningerne nøje.
Må ikke indåndes eller komme i berøring med huden
Vi kan på ingen måde tage ansvaret for, hvordan I bruger midlerne.

Datablade og vejledninger kan findes på:
www.støbegummi.dk Faneblad: Vejledning PC-Primer 195
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