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Egenskaper:
• Tørker raskt
• Universalbruk
• Tåler vann og alkalier
• Løsemiddelfri
• Lavt forbruk
• Konsentrert

Bruksområder: 
ASO-Unigrund-K reduserer underlagets absorberingsgrad, 
binder overflatestøv, konsoliderer, og forebygger raskt 
vanntap fra utjevningsmasser. ASO-Unigrund-K brukes 
for grunning av absorberende og lett sandblåste 
underlag, f.eks. gipsbaserte byggematerialer (gips, 
sperringer i gipsplater, plater, avrettingsmasser), betong, 
murverk o.l. Særlig velegnet som adhesjonsmasse for 
emulsjonsmaling, overflatelaget vanntettingsmembraner 
(f.eks. SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M), tynnlagslim 
som LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, 
UNIFIX, og utjevningsmørtel til vegger og gulv som 
SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30 og ASO-NM15. Det  
er også egnet for bruk utendørs.

Tekniske data:
Basis:   akrylatdispersjon  
Farge:   hvit  
Påføring/underlag
Temperatur:  +5° C til +30° C 
Spesifikk vekt:  1,0 g/cm3

Rengjøring:  Med vann før produktet   
   herder
Lagring:   frostfritt, 15 måneder   
   ved oppbevaring i uåpnet  
   emballasje. Bruk åpnet  
   emballasje umiddelbart.
Emballasje:  1, 5, 10, 25, 210 og
   1.000 liter containere
Forbruk:   ca. 30 - 80 ml/m²

Forbehandling av underlaget:
Underlaget må være bærende, rent, tørt og fritt for 
materialer som virker som skillelag. Flytende belegg 
må slipes og støvsuges. Fjern helt svake eller løse 
lag, f.eks. formslippmidler, gammelt lim og rester fra 
utjevningsmørtel, gamle avslutninger eller maling. Bruk 
mekanisk utstyr, høvel, steinøks eller stålsand.

Produkt tilberedning:
ASO-Unigrund-K uttynnes 1:3-1:6 med vann avhengig 
av underlagets tilstand, bruksområdet og absorpsjonen. 
Bak utjevningsmørtel til vegger og gulv brukes et 
blandingsforhold 1:3 med vann. Produktet påføres med 
maling kost, kost eller finporet svamprull, men det kan 
også sprayes med egnet utstyr. Unngå å påføre for 
tykke lag eller lage klumper.
ASO-Unigrund-K må tørke skikkelig før du fortsetter 
arbeidet på den grunnede overflaten.

Råd:
• Primeren må tørke skikkelig før du påfører neste strøk.
•  Beskytt områder som ikke behandles med  

ASO-Unigrund-K.
• Ikke legg „våt-i-våt“.
• Skyll bort sprutflekker omgående.

Følg et gyldig EU sikkerhetsdatablad.
GISCODE: M-GF01

ASO®-Unigrund-K        Art.-Nr. 2 05535
Konsentrert primer

Dette tekniske databladet er oversatt fra tysk og tar ikke hensyn til lokale byggeforskrifter eller juridiske krav. Det skal brukes som en generell referanse for produktet. Det er 
kun det siste tyske tekniske databladet eller det nyeste databladet fra ett av våre utenlandske datterselskaper som er juridisk bindende innenfor salgsdistriktet.
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Opplysninger om utslippsnivået av flyktige forbindelser i inneluft, som 
utgjør en helserisiko ved innånding, på en skala fra klasse A+ (svært 
lave utslipp) til C (høye utslipp).
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