
 TIEFENGRUND RAPID LF
PRIMER
Oplosmiddelvrij, fijn dispersiemiddel voor een
sneldrogende, vochtremmende grondering,
voor directe stopzetting van de aanzuiging
door minerale ondergronden, voor
binnengebruik, waterdampdoorlatend,
hechtingverbeterend, korte verwerkings-
/droogtijd

   

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  T iefengrund  Rapid  LF  is  geschikt  voor  a l le  zuigende  minerale  ondergronden,  bi jv .  op  beton  en  poreus
beton,  p le isterwerk,  metselwerk,  kalkzandsteen,  cement-  en  gipsondergronden,  calc iumsul faat-  en
cementvloeren, g ipsplaten en gipsbouwplaten. Bi j  toepassing buiten moet de gronder ing worden beschermd door
een  f lexibele  afd ichtspecie  (b i jv .  Rywal i t  DS  99  X) .

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  T iefengrund Rapid LF heeft  een snel le  react iet i jd  en kan al  na ca.  1  uur  opnieuw worden bewerkt .  Rywal i t
T iefengrund  Rapid  LF  is  waterdampdoor latend,  a lka l ibestendig,  voorkomt  luchtbel len  in  latere  lagen  en
egal isat iemassa's ,  verbetert  de  hecht ing,  beschermt  tegen  inbranding  en  te  snel le  ui tdroging.
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De  ondergrond  moet  droog  zi jn ,  voldoende  draagvermogen  hebben  en  vr i j  z i jn  van  stof ,  scheuren,
verontrein ig ingen  en  al le  soorten  scheid ingslagen  (bi jv .  o l ie ,  verf-  en  waslagen,  pol i jstproducten  enz. ) .  Eventueel
moet  de  ondergrond  geschuurd,  gefreesd  of  ontvet  worden.

VERWERKING
Eén laag onverdund grondeermiddel gel i jkmat ig en zo verzadigd mogel i jk op de ondergrond aanbrengen met een
lamsvelro l ,  een  langhar ige  str i jkkwast  of  een  spuitapparaat .  P lasvorming  voorkomen.  Bewerking  met  een
egal isat iemassa  e.d .  is  pas  mogel i jk  wanneer  het  gehele  oppervlak  niet  meer  "k leeft" ;  d i t  kan  met  de  zgn.
"duimtest"  worden  gecontroleerd.  Al leen  bi j  extreem  zuigende  ondergronden  moet  ter  verstevig ing  een  tweede
laag  worden  aangebracht .  De  tweede  laag  wordt  dan  "vers-op-vers"  aangebracht  zodra  de  eerste  laag  in  de
ondergrond  is  getrokken.  Rywal i t  T iefengrund  Rapid  LF  mag  niet  worden  verwerkt  bi j  een  lucht-  en
ondergrondtemperatuur  lager  dan  +5  °C.

Losse, extreem korrel ige en broze ondergrondlagen kunnen niet voldoende worden versterkt en moeten daarom
verwi jderd  en  vernieuwd  worden.

Droogt i jd  Ca.  1  uur ,  afhankel i jk  van  de  ondergrond,  temperatuur  en  relat ieve  luchtvocht igheid .

 

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Tiefengrund Rapid LF
Verbruik ca. 150 - 250 ml/m² (afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond)

Consistentie vloeibaar

Kleur blauw

Basis acrylharsdispersie

Oplosmiddel oplosmiddelvrij

Opbrengwijze bestrijken, rollen, spuiten

Droogtijd ca. 1 uur

Verwerkingstemperatuur hoger dan +5 °C.

Opslag
Rywalit Tiefengrund Rapid LF is gevoelig voor vorst en mag niet worden opgeslagen bij een temperatuur lager dan +5 °C. De verpakkingen
moeten koel en beschermd tegen hitte worden opgeslagen. Rywalit Tiefengrund Rapid LF is in de afgesloten verpakking max. 1 jaar houdbaar.
Aanwijzingen over gevaren Geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening over gevaarlijke stoffen.

VERPAKKING
5,  12  l tr .  jerrycans

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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