Tekniskt datablad 177
Utgåva september 2013

b ra n
m
e
m
s
m
Våtru

m
u
g
o
t
s
PCI La
tä ts
R o llb a r t

®

k ik t

Användningsområde
■

Inomhus på väggar och golv i

■

eller natursten.

våtutrymmen.
■

■

För bostadsmiljö, hotell och

Som tätskikt bakom kakel och klinker

■

Kan även användas för att limma

motsvarande.

tätskiktsduken

Som rollat tätskikt på underlag av

PCI Pecilastic W Project, se

betong och puts.

våtrumssystemet PCI VG2013.

Rör om PCI Lastogum ordentligt innan användning. PCI Lastogum påförs med roller eller
pensel.

Produktegenskaper
Smidig konsistens gör

■

Färdigblandad, klar för användning

■

Deformationsupptagande.

PCI Lastogum lätt att applicera med

■

Vattentät och flexibel med god

roller eller pensel.

åldringsbeständighet.

■

■

Snabb torktid.
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Användarmässiga och tekniska data
Materialtekniska data
Materialbas

Modiﬁerad konsthartsdispersion

Komponenter

1 komponent

Konsistens

Trögﬂytande

Färg

Grå

Märkning avseende
- Förordning om farligt gods på vägar
- Förordning om farliga ämnen
- VOC-värde

Ofarligt
Ingen märkning nödvändig för produkten
Max 25 g/liter

För mer information se avsnittet "Säkerhetsinformation"

Förpackning
Art.nr. / EAN-nr.

15 kg
57502656 / 4083200024423

Förvaring

Förvaras torrt och fritt från frost; får inte förvaras
permanent i temperaturer över + 30 °C

Lagringstid

Minst 12 månader

Användningstekniska data
Åtgång
Åtgång per behandling

ca 1,1 kg/m²
ca 0,5 kg/skikt

Förbrukning
15 kg räcker till ca

13 m²

Arbetstemperatur

+ 10 °C till + 25 °C

Blandningsförhållande

Färdigblandad

Torktid
- första behandling

ca 1 timme

- gångbar efter

ca 3 timmar

- färdig för plattsättning

ca 12 timmar

* Vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer innebär längre tider och högre temperaturer kortare tider.

Förbehandling av underlaget
■

Sugande underlag skall förbehandlas

mikrådets Branschregler för våtrum.

mellanbjälklag skall ha ett (RF) relativ

med PCI Gisogrund. Underlagstem-

Betong skall vara äldre än 2 månader

fuktighet som ej överstiger 90 %.

peraturen skall vara min + 10 °C.

och RF skall inte överstiga 90 %.

Fuktmätning skall utföras av auktori-

Förberedelse av underlaget samt

Krav på relativa fuktigheten, RF %

serad fuktkontrollant och enligt RBK

böjstyvhet och toleranser i underlaget

Underlag av betong, platta på mark

”Manual för fuktmätning i betong”.

skall uppfylla kraven i BBV, Byggkera-

utan tillskjutande markfukt och

Applicering
█
1 Rör

om PCI Lastogum ordentligt

█
3 Andra

skiktet rollas eller penslas med

innan användning. PCI Lastogum påförs

Lastogum med åtgång ca 0,5 kg/m².

med roller eller pensel.

Låt torka.

█
2 Rolla

Total åtgång ca 1,1 kg/m².

eller pensla PCI Lastogum som

första skikt med åtgång ca 0,5-0,6
kg/m². Låt torka.
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Observera
■

PCI Lastogum skall inte användas

■

utomhus, vid risk för tillskjutande fukt
eller i bassänger. Kontakta PCI för

Varje skikt skall vara genomtorrt innan
nästa påförs.

■

Får ej utsättas för frost.

rådgivning eller se produktblad för
PCI Seccoral 2K.

Säkerhetsinformation
Undvik ögon- och hudkontakt. Använd

ten. Vid risk för stänk ska ögonen

takta läkare och visa det här produkt-

lämpliga skyddshandskar. Dispersionen

skyddas. Vid ögonkontakt, skölj grund-

bladet eller förpackningens etikett .

får inte torka in på huden. Intorkad

ligt med vatten. Om ögonen förblir

Förvaras utom räckhåll för barn.

dispersion avlägsnas med tvål och vat-

irriterade i mer än några minuter kon-

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information
Du är välkommen att kontakta oss med

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt

Reservation för ändringar och tryckfel.

PCI produkter och lösningar för ditt
projekt.

BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera
kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i
detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte
från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester
samt själv kontrollera att produkten passar för det
tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig
att kontakta teknisk support vid användningsområden
som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken “Användningsområde”. Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i
databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador,
vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av
uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och
leverans.
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Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com

