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BESKRIVELSE  ProSeal er en vandbaseret grunder med gode 
indtrængningsegenskaber. Bruges til sugende 
underlag før påføring af BioRid, BioRid Spray 
eller AsbestGuard.  

 
EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE  

 
ProSeal egner sig til grunding af indvendige 
vægge og lofter, på absorberende overflader.  
ProSeal kan også bruges til at binde løse eller 
dårligt hæftende asbestmateriale og binde 
asbeststøv eller til, efter indkapsling eller 
oprensning, at binde mulige løse fibre, hvor det 
er vanskeligt at støvsuge 100% fri for fibre.  
Læs brugsanvisningen omhyggeligt.  

 
TEKNISKE DATA  
Farver  Semitransparent  

 
Rækkeevne 

 
Afhænger af overfladen, men rækkeevne er 
omkring 2-10m²/l.  

 
Emballagestørrelse  

 
5 l, 25 l  

 
Fortynding  

 
Vand  

 
Påføring  

 
Pensel, rulle eller sprøjte.  

 
Tørretid ved +23 C og relativ luftfugtighed 
RH 50 %  

 
Støvtør efter 1-2 timer, afhængig af lagtykkelse. 
Lad tørre i 2-3 timer før påføring af BioRid, 
BioRid Spray eller AsbestGuard.  

 
Fast vægt  

 
Ca. 13 %  

 
Massefylde  Ca. 1,0 kg/l (ISO 2811)  
 
EU VOC 2004/42/EU grænseværdi  

 
(cat A/h) 50g/l (2010).  
ProSeal indeholder VOC maks. 50 g/l.  

 
Opbevaring  
 
 
 
 
 
Produktkode  

 
Lagerholdbarhed: 2 år. Opbevares 
frostbeskyttet. Opbevares tørt og køligt, 
beskyttet mod sollys. Luk dåsen omhyggeligt 

til senere brug. Åbne spande har ikke lang 

holdbarhed.  
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ProSeal  

Ovennævnte information er hverken udtømmende eller komplet. Informationen er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring og afgives efter vores bedste 

vidende. Produktkvaliteten er sikret af Tikkurilas kvalitetssystemer, der er baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere 
de forhold, som produktet anvendes under eller de mange faktorer, der kan have indflydelse på brugen og anvendelsen af produktet. Vi fralægger os ansvaret 

for skader, der er opstået ved brug af produktet mod vores anvisninger eller til ikke egnede formål. Vi forbeholder os retten til at ændre givne oplysninger 

ensidigt uden varsel.  
 
 

 
INSTRUKTIONER  
Påføringsforhold  Overfladen, der skal behandles, skal være tør, 

omgivende luft- og overfladetemperatur skal 
være mindst +5 °C, og den relative luftfugtighed 
under 80 %.  

 
Forbehandling  
Grundbehandling  
Rengøring af værktøj  

 
Fjern snavs og støv fra overflader. Påfør 
BioWash, fortyndet med vand (blandingsforhold 
1:2) på skimmelangrebne overflader med en 
svamp, blød børste eller sprøjte. Spartel om 
nødvendigt overfladen med egnet Presto eller 
Prestonit spartelmasse, og slib den tørre 
overflade. Fjern slibestøv.  
Når man bruger ProSeal før indkapsling med 
AsbestGuard eller til at binde løse fibre efter 
rengøring, skal det enkelte behandlingsprogram 
læses omhyggeligt.  
Påfør ProSeal 1 gang med pensel, rulle eller 
sprøjte. ProSeal skal ikke fortyndes.  
Fjern overskydende maling fra værktøjet, og 
rengør med vand. Tikkurila Tool Cleaner eller 
Beckers Penselvask anbefales til at fjerne 
hærdet maling fra værktøjet.  

 
SUNDHED OG 
SIKKERHEDSKLASSIFIKATION  
iht. direktiv 1272/2008/EC.  

 
Produktet er ikke klassificeret som farligt.  
Sikkerhedsdatablad udleveres på forespørgsel.  

 
MILJØ og BORTSKAFFELSE AF AFFALD  

 
Tomme spande kan genanvendes eller 
bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 
Flydende affald skal bortskaffes i henhold til 
lokale retningslinjer.  

 
TRANSPORT  

 
ADR: ikke klassificeret  
 
 
 

 


