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Bruksområde
Hurtigherdende primer før påføring

■

Inn og utvendig.

■

Til vegg og gulv.

av selvutjevende sparkelmasse,

■

Hurtigherdende primer, som

f.eks PCI Periplan serien samt andre

heftforbedrer og fuktsperre på

hydraulisk herdende mørtel og

gipspuss, gipsgulv, gipsplater,

anhydritgulv.

■

anhydritgulv og byggeplater,
porebetong, betong, puss,
og murverk.

PCI Gisogrund Rapid påføres ufortynnet med en
skumgummirulle jevnt over hele ﬂaten. Allerede
etter 15 minutter kan det arbeides videre med
PCI ﬂiselim eller PCI sparkelmasser.

Produktegenskaper
■

Herder hurtig. Allerede etter

■

Beskytter mot for hurtig uttørking

15 minutter kan det arbeides

til underlaget, forlenger åpentiden

videre med PCI ﬂiselim eller

og hindrer svinnsprekker.

PCI sparkelmasser.
■

■

■

Rosa kontrollfarge sørger for god

Hindrer luftporer i overﬂaten ved
sparkling av gulv.

overﬂatekontroll.

■

Bruksklar.

Heftforbedrer. PCI Fliselim og

■

Luktnøytral.

PCI Sparkelmasser øker vedheften

■

Mulighet for sprut i forbindelse

til underlag som er primet med
PCI Gisogrund Rapid.

med påføring.
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Tekniske data
Materialeteknologiske data
Materialbasis

Modiﬁsert kunsthapiks-dispersjon

Komponenter

1-komponent

Densitet

ca. 1,0 g/cm³

Kontrollfarve

Rosa

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

ca 12 måneder

Oppbevaring

Tørt og kjølig, men frostfritt.

Emballasje
1 l kanne
5 l kanne

Varenr. / EAN-nr. 51647534 / 4083200038017
Varenr. / EAN-nr. 56171720 / 4083200038000

Anvendelsestekniske data
Underlag
Gipsunderlag
Sugende mineralske underlag
f.eks betong, sementgulv

Forbruk av PCI Gisogrund Rapid
ca 80 til 150 ml/m²
ca 50 til 150 ml/m²

Bearbeidingstemperatur

+ 10 °C til + 25 °C (temperatur i luft og Underlag)

Uttørkingstider*
- gangbar etter
- kan bearbeides med PCI Fliselim
og sparkelmasser etter

ca 15 min.
ca 15 min.

Temperaturbestandighet for
Utherdet primer/ ﬁlm.

- 20 °C til + 80 °C

* Ved + 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer reduserer og lavere temperaturer forlenger de opplyste tidene.

Klargjøring av underlaget
■

belegninger fjernes omhyggelig.

høyere fuktighet enn 0,5 %

bæredyktig. Fett, olje eller andre

Nylagte sementgulv må ikke ha en

(måles med CM-apparat).

stoffer som kan redusere vedheften

fuktighet høyere enn 4 % innhold.

skal fjernes. Gamle limrester fra

Slipt anhydritgulv må ikke ha en

Underlaget skal være fast, rent og

Bearbeiding
█
1 PCI

Gisogrund Rapid ristes

█
2 Deretter

påføres PCI Gisogrund Rapid

█
3 Når

PCI Gisogrund Rapid har dannet

godt før bruk. Nødvendig mengde

ufortynnet med en skumgummirulle

PCI Gisogrund Rapid helles i et

jevnt over hele ﬂaten. Unngå at det

kan de sparkling/ﬂislegging straks

egnet spann.

dannes dammer.

starte.

ﬁlm (farveskifte fra rosa til transperent),

Produktinformasjon
®

PCI Gisogrund Rapid

Tips & råd!
■

■

Må ikke bearbeides ved underlags-

■

Ved påføring av PCI Gisogrund Rapid

+ 25 °C.

limrester fra belegninger, f.eks

Ved deloppsetting av ﬂiser skal den

sulfitlut og bitumenlim/linolag.

helles på gulvet, men må påføres

samledeveggﬂate, for eksempel bak

Disse skal fjernes fullstendig.

med en skumgummirulle.

■

PCI Gisogrund Rapid, forsinkes

Før legging av bearbeidet naturstein
skal limrester fra gamle belegninger

Ved oppsetting av tapet på
underlag som er primet med

■

PCI Gisogrund Rapid er ikke egnet
til priming av vannoppløselige

badekar, primes.
■

■

temperatur på under + 10 °C og over

skal dammer unngås.
■

■

PCI Gisogrund Rapid må ikke

Verktøy rengjøres umiddelbart
med vann.

fjernes fullstendig.
■

PCI Gisogrund Rapid er ikke

herdingen av tapetlim.

egnet som primer for støpeasfalt

Legg merke til gipsplatefabrikantenes

og gamle keramiske belegninger.

opplysninger om maksimal

Til støpeasfaltgulv brukes

fuktbelastning.

PCI Gisogrund. Til gamle
keramiske belegninger brukes
PCI Gisogrund 303.

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 518, 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.

