Teknisk Datablad
BEECK Silikatsystem

KVARTSFYLDER-P
Ren mineralsk fyldstofblandning med fiberarmering for tilsætning til alle BEECKSilikatmalinger.

Egenskaber
Naturhvid pulverkomponent, der forhøjer dækevnen
og armerer grundstrygninger. Giver en forsegling af
hårrevner og udjævner strukturforskelle.
Indrøres nemt og uproblematisk i alle BEECKSILIKATMALINGER.

Anvendelsesområder
Kvartsfylder-P kan tilsættes til BEECKRENSILIKATMALING og til alle BEECKENKOMPONENTSILIKATMALINGER for at forøge
dækevne og revneoverbyggende egenskaber.
Tilsættes til grundstrygninger og eventuelt til
mellemstrygninger. Slutstrygninger udføres altid uden
tilsætning af BEECK KVARTSFYLDER-P.

Forbehandling
Udføres i henhold til almindelige grundregler for
arbejde med silikatmaling og efter anvisninger, anført
i det tekniske datablad for det pågældende produkt.

Forarbejdning og blandingsforhold
a) Som slæmmetilsats til BEECKRENSILIKATMALING: En sæt (25 kg) BEECKFARVEPULVER og to sække af (25 kg) BEECK
KVARTSFYLDER-P blandes i en beholder, der
indeholder en dunk (30 kg) BEECK-FIXATIV.
Sammenblandingen foretages mindst 8 timer før
brugen.
Alt efter bundens sugning, iblandes inden brugen,
7-10 kg. BEECK-FIXATIV.
Blandingen holdes omrørt under brugen og påføres
jævnt samtidig med at den indarbejdes grundigt i
overfladen med kost.
Til svummende mellemstrygningslag: En sæk (25 kg.)
BEECK-FARVEPULVER og en sæk af (25 kg.)
BEECK KVARTSFYLDER-P blandes i en beholder,
der indeholder en dunk (30 kg.) BEECK-FIXATIV.
Blanding, se ovenfor. Alt efter bundens sugning
iblandes, inden brugen, 4-7 kg. BEECK-FIXATIV.
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b) BEECK-ENKOMPONENTSILIKATMALINGER
som f.eks. BEECKOSIL m.m:
En spand á 12,5 liter iblandes 4 kg. BEECK
KVARTSFYLDER-P.
Alt efter bundens sugning, tilsættes 3-6 kg. BEECKFIXATIV og blandingen omrøres grundigt.
Påføres og indarbejdes grundigt i overfladen med
kost.
Malingsblandingen opbevares i lufttæt beholder og
skal anvendes inden 8 uger.

Forbrug
Forbruget fastsættes bedst ved afsætning af
prøvefelt.

Rengøring
Værktøj og tilsmudsede klæder rengøres i vand
straks efter brug.

Tørretid
Overmalingsinterval 12 timer. Må ikkke anvendes på
stærkt solopvarmede flader eller på flader med
temperatur over 5º C.

Opbevaring
BEECK KVARTSFYLDER-P i pulverform har ved tør
lagring ubegrænset holdbarhed.

Vigtigt
Silikatmaling indeholder alkalisilikat, der irriterer
øjne og hud. Ved kontakt skylles straks grundigt
med vand. Kommer stoffet i øjne, kontaktes
læge efter skylning.
Alle overflader, der ikke skal behandles
afdækkes, især glas, keramik og eloxerede
overflader. Stænk kan ætse overfladen.
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