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MegaFiller
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Produktbeskrivelse
MegaFiller anvendes inden –og udendørs til reparation og fyldning
af revner og huller op til 10 cm ( 2cm pr. påføring) MegaFiller kan
anvendes på gips, puds, beton, cement og mursten. MegaFiller er
særdeles god til reparation af hjørner samt til tætning af sprækker og
rørgennemføringer. Må ikke bruges på fugtige underlag.

Behandling
Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader matslibes.
Fjern slibestøv. MegaFiller kan anvendes direkte fra bøtten. Påfør
Megafiller med en spartel. Huller/revner over 2cm, skal fyldes af
flere omgange med tilstrækkelig tørretid mellem hver lag. Megafiller
kan overmales efter 2-24 timer med de fleste vandbaserede malinger.
Megafiller synker ikke og er skrue-, søm og borefast. Efter brug
påføres afdækningshinden og låget sættes på. Vask hænder og
værktøj i lunkent vand straks efter brug. Må ikke anvendes ved
temperaturer under 5c..

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden
rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale
modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt
fjernelse af materiale ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign.,
kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg
for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler
som åndedrætsværn/støvfiltermaske og øjenværn. For mere
information se sikkerhedsdatablad.

Tekniske Data

Anvendelsområde: Indendørs og Udendørs
Vægtfylde: 0,85 Kg/l
Tørretid v/23c 50%RF: Overmalbar efter 24
timer
Temperatur: Min + 5c
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65%RF
Optimalt)
Værktøj: Spartel
Emballage str.: 1 l

Rengøring: Sæbevand
Opbevares: Frostfrit
Farve: Grå
VOC: 0 g/l
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