Flowseal Ultra
Produktdatablad
Produktbeskrivelse
Flowseal Ultra er en klar, blank, tokomponent, hurtigherdende, UV stabil polyuretanlakk.
Bruksområder
Flowseal Ultra kan benyttes som topplakk på flakesbelegg og strøgulv (8:ans sand).
Miljø og helse
Flowseal Ultra er polyuretan-baserat produkt og løsemiddelfritt produkt.
For videre information se sikkerhetsdatablad.
Blandningsforhold
1,8 deler Base A blandes med 1 del Herder B, vektdeler.
Hell over Herder B i Base A. Bland nøye med en saktegående borremaskin, fortsett med omrøring
i ca 2 minutter, pass på at det ikke dras inn luft.
Påføringstemperatur og luftfuktighet
Den anbefalte temperaturen i luft og underlag er 15-25°C, men ikke mindre enn 10°C.
Temperaturen på underlaget skal være minst 3°C over "duggpunkt" under påføring og behandling.
Temperaturen bør ikke falle under 10°C i 24 timer etter påføring.
Luftfuktighet bør være mellom 30-80% RF under påføring og herding.
Herdetid (ved 20°C og 50% RF)
Ferdingblandet produkt må brukes innen 10 minutter vid 20°C. Ved høyere temperaturer
og/eller høyere luftfuktighet forkortes tiden.
Produktet herder raskere i ett tynt skikt enn ett tykt.
Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon, men unngå trekk og direkte sollys under påføring og
tørking.
Herdetid (ved 20°C og 50% RF)

Klebefri
Full trafikk
Fullt utherdet

ca 2 timer
ca 3 timer
5-7 døgn

Skal overmales innen 12 timer (om det ønskes) ellers kreves mekanisk bearbeiding
mellom sjiktene.
Nylagt overflate må ikke vaskes de første 24 timene etter påføring.
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Farge
Transparent.
Tørrstoffinhold
ca 100% (vekt)
Glans
Blank.
Densitet
Base A
Herder B
A+B

ca 1,05 kg/liter.
ca 1,15 kg/liter.
ca 1,1 kg/liter.

Lagring
Base A: 12 måneder i uåpnet forpakning.
Herder B: 6 måneder i uåpnet forpakning. Lagringstemperatur
mellom 10°C og 25°C. Beskyttes mot frost og kulde.
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Emballasje
Produktet leveres A+B i følgende forpakning:
4,8 kg (4,4 liter).

