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Universeel voorstrijkmiddel

Okatmos® UG 30







voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
snel drogend
oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
hygiëniserend
goede hechtbrug
voor binnen, buiten en onder water
Product beschrijving

Oplosmiddelvrij, hygiëniserend voorstrijkmiddel met hoge hechtkracht ter voorbehandeling van zuigende en
niet-zuigende ondergronden voor het egaliseren, het aanbrengen van een dichtlaag of het verlijmen van
tegels.
Okatmos UG30 ** is ook geschikt op oude, watervaste lijmresten, oud of slecht bezand gietasfalt, terrazzo,
tegels, houtspaanplaat. Okatmos UG30 kan buiten worden toegepast op minerale ondergronden en
bestaande draagkrachtig keramisch tegelwerk. Op bestaand keramisch tegelwerk buiten en in natte ruimtes
is een hechtende dichtlaag van Servoflex DMS 1K Plus SuperTec of Servoflex DMS 1K Snel SuperTec
noodzakelijk.
Niet geschikt voor lijmen op sulifietloog basis, magnesium- en houtgraniet dekvloeren. Verbetert het
leefklimaat door de geur remmende eigenschappen.

Ondergrond voorbereiding
De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Bitumen lijmresten, verouderde en vergane
lijmresten moeten volledig worden verwijderd.

Verwerking
Okatmos UG30 wordt onverdund met een vachtroller, borstel of dergelijke op de ondergrond aangebracht. Bij
de toepassing op dekvloeren en andere zuigende ondergronden Okatmos UG30 1:1 met water verdunnen.
Pas na volledige droging met egaliseren of lijmen beginnen.
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Technische eigenschappen
Kleur

blauw

Kleur

blauw

Toepassingsgebied

binnen, buiten en onder water, op wand en vloer

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot+30°C (ondergrond)

Droogtijd*

ca. 0,5 - 5 uur op anhydriet en hout minimaal 24 uur

Vloerverwarming

geschikt

Kenteken conform GefStoffV

kentekenvrij

GISCODE

D 1 conform TRGS 610

EMICODE

EC 1Plus conform GEV

Opslag

vorstvrij opslaan. ca. 12 maanden houdbaar

*

Bij +20°C en 65% rel. vochtigheid. Hogere
temperaturen verkorten, lagere temperaturen
verlengen deze waarde overeenkomstig.

Verbruik
ca. 150 gr/m² op niet-zuigende ondergronden en buiten
ca. 75-150 gr/m² verdund op zuigende ondergronden

Gereedschap
Borstel of vachtroller

Reiniging
Gereedschap direct met water schoonmaken.

Verpakking/Pallettering
verpakking

artikelnummer

60 x 10 kg kunststof kannen

49010

96 x 5 kg kunststof kannen

49023

50 dozen à 12 x 1 kg kunststof flessen

49009
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De bovenstaande opgaven, speciaal onze adviezen voor de toepassing en verwerking van onze producten,
berusten op onze kennis en ervaringen. Vanwege de uiteenlopende materialen en de buiten onze invloed
liggende werkomstandigheden adviseren wij u in elk geval zelf voldoende proeven te maken om de
geschiktheid van onze producten voor de voorgenomen werkwijze en verwerkingsdoeleinden te waarborgen.
Een verantwoordelijkheid kan noch op deze aanwijzingen noch op een mondeling advies gebaseerd worden,
tenzij ons in dit opzicht opzet of grote nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Met het verschijnen van dit
technisch merkblad verliezen de voorgaande uitgaven hun geldigheid.
stand: 28.08.12/vv
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