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Asbestbinder

BESKRIVNING 

Rekommenderat 
användningsområde 

TEKNISK DATA 

Kulör 

Teoretisk sträckförmåga 

Förpackning 

Förtunning 

Applicering 

Torktid vid +23
o
C och 

relativ luftfuktighet RH 
50% 

Torrhalt 

Densitet 

EU VOC 2004/42/EC-
gränsvärde 

Förvaring 

Asbestbinder är en vattenburen primer med goda penetrerande egenskaper. Produkten
används på sugande ytor innan applicering med AsbestGuard  

Asbestbinder är till för att mätta sugande tak- och väggytor inomhus.

Asbestbinder kan också användas till att binda upp löst sammanbundna
asbestmaterial och asbest damm, eller efter asbestsanering binda upp lösa 
asbestfiber.  

Läs appliceringsinstruktionen noggrant 

Transparant 

Beroende på insugning och underlag mellan 2-10m
2
/l.

25 L 

Vatten 

Pensel, roller eller spruta.  

Yttorr 1-2 tim beroende på skikttjocklek. Övermålningsbar med AsbestGuard 
efter 2-3 tim.  

Ca. 13 %. 

Ca. 1.0 kg/l (ISO 2811). 

(cat A/h) 30g/l (2010). 
Asbestbinder innehåller VOC max. 30 g/l.

Lagringstid: 2 år. Skydda från frost. Förvara produkten i ett svalt och torrt
utrymme, skyddat från direkt solljus. Stäng förpackning noggrant efter
användning. Öppnad förpackning tål inte längre tids lagring
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Asbestbinder
ANVÄNDNING 

Appliceringsförhållanden 

Förberedelser 

Grundning 

Rengöring av verktyg 

Klassificering och märkning 
enligt CLP 
1272/2008/EC 

Miljö och avfall 

Kontakt:

Ytan måste vara torr och luft-, yt-temperatur ska ej understiga +5 °C. Den 
relativa luftfuktigheten ska ej överstiga 80 %RH  

Ta bort smuts och damm från ytan. Avlägsna eventuellt mögel från ytan med 
Mögel-Fri , applicera enligt anvisningen. Laga hål och sprickor
med lämpligt spackel.  

När asbestbinder används innan AsbestGuard eller för att binda upp lösa fibrer 
efter asbestsanering följ instruktionerna för AsbestGuard noggrant

Applicera asbestbinder 1 lager med roller, spruta eller pensel. Produkten ska ej 
spädas.  

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande 
rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan 
lämnas till lokal miljöstation 

Produkten är inte klassificerad som farlig. 

Tomma dunkar bör lämnas till återvinning eller i enlighet med lokala 
bestämmeser för avfallshantering. Övenbliven produkt skall hanteras 
enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
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