PRODUKTBESKRIVNING
Gräng (DC265)
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
DC265G används till uppbyggnad av strukturer utomhus och innomhus.		

BESKRIVNING
DC265G är en cementbaserad polymerförstärkt ädelputs. Den appliceras med fördel på
DC230i/u (Baslager). Dess uppbyggnad ger mycket god kulörjämnhet och mycket lång och överlägsen
livslängd.
Decor-Cem är en cementbaserad ytbehandlingsprodukt. Den unika sammansättningen gör att
produkten får en exceptionellt god motståndskraft mot föroreningar, ger en slagtålig yta och har en
överlägset god bindning till underlaget. Decor-Cem används för ytbehandlingar av väggar och tak
inomhus och utomhus, renoveringsarbeten, gångtunnlar och broar med höga krav på funktion och
estetik.

KULÖRER
Hela NCS-skalans kulörer kan erhållas. Specialkulörer tillverkas för större objekt. Underlagets
egenskaper, arbetsmetod och struktur och andra liknande skäl kan göra att den färdiga fasaden kan
skilja sig från kulörprovet. Det rekommenderas att göra ett prov på fasaden.

UNDERLAG OCH APPLICERING
Ytor som skall behandlas skall vara rena från smuts, formoljor samt lösa partiklar. Plastfärg måste tas
bort men i övrigt räcker en noggrann rengöring med högtryckstvätt.
OBS! Vid sprutning skall underlaget vara torrt. För bäst resultat skapa stor sprutbild. Grovleken på
strukturen bestäms av hur många gånger man sprutar över väggen. Minst två sprutningar behövs för
att få en jämn struktur. Låt putsen torka och bli bärande mellan sprutningarna så att inte flytningar med
blankfläckar uppstår. Gör i sådana fall ytterligare grängsprutning när putsen har torkat. Undvik direkt
solsken. Lägsta dygnstemperatur +5 grader.

BLANDNING
Till DC265G, 20 kg, tillsätt 6-8 dl vatten. Blanda pulvret och vattnet noga i blandartunna i ca 5-7 min
med visp.
OBS! Var mycket noggrann när pigmentet blandas så att inga färgskillnader uppstår.

HANTERING
Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning. Använd skyddsglasögon och
skyddshandskar.

TEKNISKA DATA
Bindemedel			

Vitcement + Polymertillsats.

Åtgång			

ca 20 kg DC265G räcker till ca 10 kvadratmeter, beroende på underlag.

Kulör				

Basfärg vit, önskad kulör i färgtillsats pigment).

Användningstid		
Max 4 timmar vid +15 grader (skall användas inom 2h,
				men senast inom 4h).
Lägsta appliceringstemp.

+5 grader dygnstemperatur.

