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Resiblock 22 – brugsvejledning

2. Sørg for at overflader og fugesand er
gennemtørt og fri for snavs.
3. Påfør kun Resiblock 22, når der ikke
er risiko for regn indenfor de følgende
8 timer.
4. I områder hvor der lægges særlig vægt
på at belægningen fremstår pæn og
ren er det nødvendigt at den specialbehandles med Resiblock E.R. og derefter får lov til at tørre helt igennem.
Kontakt vor tekniske afdeling vedr.
tørretid.

1

5. Sørg for at belægningen er grundigt
fejet og at der ikke er løse sandrester i
belægningens false.

2

7. Korrekt dosering er afgørende for
opnåelse af fuld stabilisering af
fugerne – typisk 1 liter pr. 2 m2 (ved
fugebredde på ca. 2 mm).

3

PVC-handsker, beskyttende tøj og ansigtsmaske skal anvendes under arbejdets
udførelse. Dertil skal en beskyttende creme
påføres bare hudområder da uhærdet
Resiblock 22 kan anses for at være farligt
materiale.
Rygning og brug af åben ild er forbudt da
Resiblock 22 er brandfarlig.
Opsæt RYGNING FORBUDT skilte og hav
brandslukkere i nærheden.

8. Fjern al overskydende forsegler med
en gummiskraber (Resiblock squeegee).

Sørg for at god udluftning når der arbejdes i områder hvor alm. færdsel forekommer samtidig med at der arbejdes.

9. Der skal gå minimum 3 timer og
maksimum 24 mellem første og
andet lag. To lag anbefales for at
forhindre indsivning af brændstof/
vand, dog skal tegl KUN have 1 lag.

Bær altid en godkendt maske, specielt når
der arbejdes med pensel, med hovedet
nær overfladen eller indendørs.

10. Behandlede områder må tidligst
betrædes efter 3 timer og anvend
ikke motorkøretøjer på overfladen før
efter 24 timer.
11. Bær altid beskyttelseshandsker og
briller. Undlad rygning og brug af
åben ild. Brug altid maske – især ved
påføring i lukkede områder med ringe
ventilation.
12. Stænk og spild skal straks inden hærdning rengøres med RESICLEAN.

6. Påfør og fordel Resiblock 22 med en
plastvandkande monteret med spreder.
Arbejd henover belægningen i overskuelige størrelser areal ad gangen.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Masker af mærket Sabre og Martindale
anses af Resiblock som værende tilstrækkelig beskyttende.
Arbejd ikke med Resiblock 22 i nærheden
af levnedsmidler.
Først når Resiblock 22 er fuldt ophærdet
kan det betragtes som uskadeligt.
Rens ikke hænder og hud med RESICLEAN
da opløsningen er affedtende hvilket kan
medføre skader.
Hæld ikke ubrugt materiale tilbage i de
originale beholdere. Genluk ikke allerede
åbnede beholdere. Materiale anvendt fra
beholdere som tidligere har været åbne vil
medføre en dårlig hæftning.
Yderligere er der risiko for dannelse af
kuldioxid i genlukkede beholdere som
kan sprænge denne, ligesom en delvis
eller fuld ophærdning af materialet må
forventes.
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1. Resiblock 22 må ikke påføres ved
temperaturer under 3°C og over 30°C.

