Produktinformasjon 517
Utgitt juni 2016
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Bruksområde
Før legging av keramiske ﬂiser

■

Til innendørs og utendørs bruk.

■

Til vegg og gulv.

med PCI ﬂislim som f.eks.

■

Priming av vanntette, ikke-absorbe-

PCI FT-FlX, PCI Flexmörtel,

■

rende belegninger som f.eks.

PCI Flexmörtel-Schnell,

Terrazzo, keramiske ﬂiser, glaserte

PCI Nanolight, PCI Rapidlight,

klinker, naturstein og kunststein, på
underlag med rester av lim såvel som

PCI Everﬂex, osv.
■

Før pussing med betongsparkel-

asfaltﬂiser eller fastsittende og

masse PCI Polycret 5 og

grovpussede PVC-belegg.

reparasjonsmørtelen PCI Polycret 20
samt PCI Pericret.
PCI Gisogrund 303 er en sikker heftgrunn for
keramiske ﬂiser på glatte/ikke sugende
underlag.

Produktegenskaper
■

Herdner raskt, støv tørr etter

■

■

Klar til bruk, krever ingen blanding.
God å bruke med rulle eller kost.

■

Våtfast, kan ﬂislegges direkte dersom
membran ikke er nødvendig, også

ca. 30 til 45 minutter.

ved moderat fuktbelastning.
■

Lysegul farge gjør det lettere å
kontrollere dekningen, den primede

God vedheft, sikker vedheft til

overﬂaten er lett synlig.

underlaget.
■

Blandingen er uten epoksyharpiks.

■

EMICODE EC1.
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Tekniske data
Materialetekniske data:
Materialbasis

modiﬁsert spesialdispersjon

Komponenter

1-komponent

Densitet

ca. 1,37 g/cm³

Konsistens

ﬂytende

Farge

lysegul

Merking i henhold til
- forskrift for transport av farlig gods på vei (GGVS)
- forskrift for farlig materiale (GefStoffV)

Ikke farlig gods
Ikke merkepliktig produkt

For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Lagerholdbarhet

min. 12 måneder ved oppbevaring i tørre omgivelser og
beskyttet mot frost. Skal ikke oppbevares permanent
over + 30 °C.

Emballasje

20 liters spann
Varenr. / EAN-nr. 51942586 / 4083200018392
5 liters spann
Varenr. / EAN-nr. 51942639 / 4083200018484
1 liters sekk
Varenr. / EAN-nr. 51942533 / 4083200017838

Brukstekniske data:
Forbruk

ca. 90 til 130 ml/m²
Forbruk av primeren er avhengig av underlagets sugeevne og
struktur.

Ca. rekkeevne (ett strøk)
- 20 liters spann
- 5 liters spann
- 1 liters sekk

150-220 m²
40 - 55 m²
7,5 - 11 m²

Lagtykkelse
- Minste lagtykkelse
- Største lagtykkelse

lukket ﬁlm
200 µm våtﬁlm

Arbeidstemperatur

+ 5 til +25 °C

Blandingsforhold

klar til bruk

Herdnetid*

ca. 30 - 40 min.

* Ved + 23 C og 50 % relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer reduserer, lavere temperaturer øker de oppgitte tidene.

Klargjøring av underlaget
■

Underlaget må være helt, rent og tørt.

Olje, malingsrester og rester av f.eks.

løsningsbasert lim må fjernes helt.

Bearbeiding av PCI Gisogrund 303
Bruk vernebriller og vernehansker

tvers. Unngå at det danner seg

(f.eks. PCI Univerdünner). Rist

under påføring av PCI Gisogrund 303.

dammer! (Forbruk: ca. 90 - 130 ml/m²).

PCI Gisogrund 303 godt før bruk og

█
1 Rør

█
3 Fliser

PCI Gisogrund 303 godt før bruk.

█
2 Spre

et tynt lag med primer på under-

kan legges på den herdnede og

hell ut på underlaget. Spre primeren ut

avdampede primeren! Fjern rester som

på underlaget og arbeid på kryss og

laget ved hjelp av en nal, myk børste

hindrer vedheften fra underlaget ved

tvers. Overﬂaten kan ﬂislegges etter

eller ﬂat pensel og arbeid på kryss og

hjelp av egnet middel

ca. 30 - 45 minutter.
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Fjern rester som hindrer vedheften fra
underlaget ved hjelp av egnet middel
(f.eks. PCI Univerdünner).

Rist PCI Gisogrund 303 godt før bruk og hell ut
på underlaget.

Spre primeren ut på underlaget og arbeid på
kryss og tvers.

Overﬂaten kan ﬂislegges etter
ca. 30 – 45 minutter.

Tips & råd!
■

■

■

Før påføring av PCI Gisogrund 303

duktet er herdnet, kan det ikke lenger

ved overﬂatetemperaturer under + 5

PCI Gisogrund 303 skal ikke brukes

på vannavstøtende keramiske ﬂiser

fjernes med vann.

°C og over + 25 °C.

(f.eks. Ceramic plus fra Villeroy &

Lim som inneholder sulﬁttlut må fjer-

Boch) skal overﬂatebehandlingen fjer-

■

■

Lagerholdbarhet: min. 12 måneder
ved oppbevaring i tørre omgivelser og

nes helt før påføring av PCI Giso-

nes ved grovpussing og grundig

beskyttet mot frost. Skal ikke oppbe-

grund 303.

rengjøring.

vares permanent over + 30 °C.

Beskytt påført og herdnet primer fra
forurensning.

■

Verktøy og blandekar rengjøres med
vann straks etter bruk. Så snart pro-
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Sikkerhetsopplysninger
Produktet er ikke merkepliktig i hht
EU-direktiver.
For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet
(HMS)

Den nyeste versjonen
og en liste over alle
vores forhandlere
kan bli funnet på
Internett under
www.pci-norge.no
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159
Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/arbeidsplassen og
bruksområdene på våre produkter kan være svært
forskjellige.
I produktinformasjonene kan vi kun beskrive almenne
retningslinjer for bearbeiding av våre produkter.
Disse tilsvarer vår daglige kunnskap.
Brukeren er forpliktet til å kontrollere produktets
egnethet og bruksmuligheter for det aktuelle arbeidsformål.

Teknisk datablad Nr 517, utgave juni 2016.
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette ugyldig.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI kontaktes.
Vi hefter kun for ufullstendige eller ukorrekte
opplysninger i vårt informasjonsmateriale.
Vi henviser generelt til våre salg- og leveringsbetingelser.

