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ARU-200 SUPER Kvartsgrunder

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er en hvidpigmenteret grunder, der 
er klar til brug. Den bruges forud for det efterfølgende lag af slutpuds og indgår 
som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem. Produktet kan dog også 
bruges indendøre.

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er hvid i farve. Grunderen er 
meget nem at arbejde med, og den forhindrer, at det underliggende lag af 
klæbe- og armeringsmørtel skinner igennem med sin grå farve. Herudover 
sikrer grunderen hæfteevnen for den efterfølgende slutpuds.

Funktioner:

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er den ideelle grunder - også til 
kalk, kalkcement, beton og til brug udenpå klæbe- og armeringsmørtlen i 
SCHWEPA  facadeisoleringssystem. 

Anvendelse:

ca. 0,3 kg/m²* spand/²m 02 .ac                6 kg/spand
ca. 0,3 kg/m²* spand/²m 76 .ac              20 kg/spand

*afhængig af strukturen og porøsiteten af underlaget.

Forbrug:

Underlaget skal være rent, tørt, støvfrit og frit for limrester og løst puds. ARU-200 
Super Kvartsgrunder påføres ufortyndet, jævnt med pensel, rulle eller andet egnet 
udstyr. Efter en tørretid på ca. 24 timer, kan næste lag påbegyndes. 

Udførelse:

Farve: Hvid

Emballage: I spande à 6 kg        
I spande à 20 kg        

Varenr. 00101843           
Varenr. 00101840

60 spande/palle  
24 spande/palle

Holdbarhed: Køligt, tørt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.
I tætlukket emballage er holdbarheden 12 mdr.

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er polymerbaseret og består 
herudover af calciumcarbonater, silikater, kvartssand, additiver og 
konserveringsmidler. 

Sammensætning:
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ARU-200 Super Kvartsgrunder er ufarligt ved korrekt brug. Undgå stænk på hud eller i 
øjnene. I sådanne tilfælde skal der straks skylles med vand. Kontakt læge hvis 
nødvendigt.

Sikkerhed:

Emballage bør afleveres tom på genbrugsstationen. Er produktet hærdet, 
klassificeres det som byggeaffald. 

Bortska�else:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte 
rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores 
erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til 
ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder 
forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal 
underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og 
hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og 
retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i 
forbindelse med tekniske spørgsmål.

Kvalitetskontrol:

OBS: Frisk påført grunder skal beskyttes mod regn, frost, direkte sol og hård vind. Høj 
fugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Grunderen må ikke 
anvendes i temperaturer under + 5 °C. Vær opmærksom på meldinger om nattefrost. 
Generelt  anbefales det, at grunderen påføres i en periode med godt vejr. Udsættes 
grunderen tidligt i tørreprocessen for dårlige vejrforhold, kan det give uensartet 
dækning og variationer i overfladen.




