Teknisk Datablad
BEECK Silikatsystem

MBA-FIXATIV
Specialfixativ til fremstilling af BEECK-Silikatlasur, der skal påføres svagt
vandafvisende overflader samt som grunder på svagt afvisende overflader, hvor der
efterfølgende males med BEECK-Silikatmalinger

Egenskaber
Stabiliseret kalivandglasopløsning med
hjælpestoffer. Organisk andel ca. 4 %.
Fri for opløsningsmidler og biocider.
Virker forstærkende på underbunden og bevarer
materialets vanddampdiffusionsåbenhed.
Vandafvisnings- og diffusionsåbenhedskoefficienter:
W > 1,0

S < 0,01

•

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Tørretid
Overmalingsinterval mellem påføringer mindst 12
timer.

Opbevaring

Anvendelsesområder
•

Rengøring

MBA-FIXATIV anvendes som grunder på svagt
sugende og svagt vandafvisende mineralske
overflader, udendørs og indendørs, især på
kalk- eller kalkcementpuds og natursten, dog
ikke på gips.
Anvendes som bindemiddel i BEECKSILIKATLASUR for at sikre vedhæftningen, når
lasuren fudføres på svagt vandafvisende
overflader som Insil, Kvartsfylder og visse
betonflader

Forbehandling
Gamle malingslag afrenses. Undgå rensemidler med
saltsyre. Fastsiddende maling kan grundes med
Hæftegrunder eventuelt Kvartsfylder, se datablade.
Gammel puds rengøres og ny puds befries for evt.
slamlag ved hjælp af BEECK-ÆTSEVÆSKE. Natursten
rengøres neutralt, ikke ved ætsning. Ny puds skal være
fuldstændig gennemtør og undergrunden fri for salt og
syrerest.

Ved kølig og frostfri opbevaring i lufttæt
emballage er holdbarheden mindst 12
måneder.

Materialeforbrug
Til grunding: ca. 33 kvadratmeter pr. liter.

Vigtigt
Indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt
med vand og læge kontaktes.
MBA-FIXATIV ætser glas, keramik og eloxerede
overflader, afdæk derfor omgivende flader, eller
vask straks stænk omhyggeligt med vand.
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Påføring og systemopbygning
1. SOM GRUNDER
1 del MBA-Fixativ fortyndes med 2 dele vand og påføres
til overfladen om muligt er mættet - overskydende
materiale fjernes. Påføres med pensel eller
havesprøjte.

2. SOM BINDEMIDDEL FOR BEECK
SILIKATLASUR
1 liter MBA fixativ fortyndes med 1 liter vand og tilsættes
200 – 500 gram farvepulver.
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