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Produktbeskrivning
Termoskydd GlossPlus är en färglös, vattenlöslig 
skyddsbeläggning med UV-blockerare för utvändiga 
och invändiga ytor behandlade med Termoskydds.

Produktinnehåll
Polyakrylatdispersion, vatten, glykoleter, och kon-
serveringsmedel.

Produktgrupp
Mikrosilikat: M-KH01

Användningsområde
Termoskydd GlossPlus förbättrar rengö-ringsegen-
skaperna för termoskyddsbeklädnader och förstärk-
er deras motståndsförmåga mot mekanisk åverkan. 
Termoskydd GlossPlus sänker underlig-gande Ter-
moskyddsbeläggningarnas membraneffekt.

Specifika 
produktegenskaper
Glänsande, hög hållfasthet, snabbtorkande
lösningsmedelsfri och nästan luktfri.

VOC-innehåll: (EG)
< 83g/l VOC.
Gränsvärde 2010.01.01 för vattenbaserade ytbekläd-
nade och lacker på träbaserade material i byggnader 
= 130 g/l.

 Användningsområden, 
underlag
Underlaget för Termoskydd GlossPlus skall vara 
fast, oskadat, torrt och rent.

Förbered underlaget
Vid ytbehandling av Termoskyddade ytor måste 
speciell hänsyn tas till dessa underlags behov av 
torkning och härdning. Härdningen av Termoskydd 
Exterieur, TopShield, TopCoate, Nature and History 
är avhängig av att de utsätts för tillräcklig mängd 
UV-ljus, vilket kan ta upp till 36 dagar.
Underlaget skall rengöras med därtill avsedda 
rengöringsmedel.

Applicering och användning
Termoskydd GlossPlus är användningsfärdig och 
skall användas oförtunnad.
Rör alltid om GlossPlus noggrant före användning. 
GlossPlus kan appliceras med pensel, roller eller 
färgspruta. 
Rengör utrustning och verktyg grundligt före ar-
betets början och i samband med längre uppehåll.
Torktid för GlossPlus är 4 - 5 timmar vid
 + 23°  och 60 % rel. fuktighet. 
Temperaturen i Termoskydd GlossPlus eller i 

lokalen där arbetet utförs får inte understiga 10 °C 
varken vid applicering eller under torktiden.
Termoskydd GlossPlus härdas av UV-strålning, 
vilket medför att produkten får full hållfasthet en-
dast efter att den utsatts för normalt dagsljus några 
dagar.
Spruta: För sprutan i mjuka runda rörelser. Spraya 
alla lager i samma riktning, och undvik att spraya 
i kors för att undvika ojämnheter. Pumpa igenom 
färgsprutan med vatten före applicering.
Munstycke: För val av munstycke följ sprutfabrikan-
tens anvisningar
Tryck: 150 - 200 Bar
Bredd munstycket: 60 grader
Pump minimum: 3,78 l/min, 150 Bar
Roller: Rolla rikligt och säkra ett jämnt lager. 
Pensel: Strykningar med ”kryssmålning” rekom-
menderas för att få bästa effekt.
Vid längre uppehåll i arbetet bör GlossPlus omröras 
igen.
  
Förbrukning
Det går åt cirka 65 ml/m2 färdigbehandlad yta 
beräknat på en slät, icke högabsorberande yta.
Förbrukningen varierar beroende på underlagets 
struktur och absorption och avgörs enklast med en 
provmålning.

Rengöring av verktyg
Rengör verktyg och utrustning med vatten direkt 
efter användning. Färgspruta rengörs enligt bruk-
sanvisning.

Förvaring och
Förvaring svalt men frostfritt.•	
Öppnade förpackningar återförsluts, men bör •	
användas snarast
Förvaringstid max 1 år.•	
Icke antändbar, är vattenbaserad.•	
Tömda förpackningar av hårdplast kan åter-•	
vinnas
Produktrester lämnas till återvinningsstation•	

Förpackning
Förpackning 10 liter.

Avfallsbehandling
Ofarligt avfall enl. EUs avfallskod 080120.

Säkerhetsföreskrifter
Följande åtgärder rekommenderas:•	
Skyddsutrustning bör användas för att skydda •	
ögon och hud. Uppsök läkare om du fått In-
teriör i ögonen.
Undvik kontakt med mat, dryck eller djur-•	
foder.

Förvara oåtkomligt för barn.•	
Produkten ska inte spolas ner i avlopp eller •	
hällas ut på mark.

Detta tekniska datablad innehåller inga rättsliga 
åtaganden. Köparen har i varje enskilt fall ansvar 
för att nödvändiga underarbeten genomförs på ett 
fackmässigt sätt. Nya datablad som utges beroende 
på tekniska förbättringar ersätter alla tidigare 
datablad. Innehållet i detta datablad som lämnats av 
SICC GmbH skall i praktiskt hänseende anses som 
riktvärden. Databladets innehåll baseras på bästa 
kunskap om och förklaringar till aktuell teknik för 
pro-dukten. Miljöpåverkan, verktyg, utrustning och 
applikationsteknik ligger utanför vårt ansvarsom-
råde och undantas därför från vårt åtagande.
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