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Produktbeskrivning
GKHero pro 2K är ett svenskproducerat tvåkomponentslim som ingår i GKHero pro F-System. Limmet har en
tixotrop konsistens vilket ger en snabb montering samt god övervätning. GKHero pro 2K är självhärdande och
kapillärspärrande, ger en stark limfog och har en öppentid på 6-8 timmar.
Användningsområde
GKHero pro 2K används på både sugande- och täta underlag som lim och skarvförsegling, samt vid eventuella
delreparationer. GKHero pro 2K kan också användas för skrapspackling/portätning av underlag innan
montering av GKHero pro F-System.
Byggtekniska förutsättningar
Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV –
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker
Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning. För arbeten med väggnära brunnar gäller separat
monteringsanvisning.
GKHero pro 2K kan användas vid temperaturer mellan +10°C till +40°C. Material och underlag bör inte ha lägre
temperatur än +10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om minst 50 % RF.
Blandning
Häll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i 2-3 minuter. Häll sedan i resterande
pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna blandats ut. Låt massan vila i 5-10 minuter
innan en ny kraftig omrörning genomförs. Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att
rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion.
Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 1 deciliter dispersion, som blandas med ca 0,5
deciliter pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående.
Applicering
Underlaget primas med GKHero pro Primer. GKHero pro 2K appliceras sedan med roller (ej korthårig) och
pensel. Förbrukningen av GKHero pro 2K är ca 0,4 kg per m2. För fastgnidning rekommenderas plastspackel,
skarvrulle samt kombiverktyg. GKHero pro Tätduk och GKHero pro Tillbehör ska alltid monteras i vått GKHero
pro 2K så att fullständig övervätning mellan underlag och det som monteras uppnås. Kontrollera regelbundet
att du får en jämn heltäckande limfilm på båda ytorna. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom
monteringstiden.
Monteringstid
0 – 30 min.
Åtgång
Vid hellimning av GKHero pro Tätduk: ca 0,4 kg per m2.
Plattsättningsbar
Systemet är plattsättningsbart efter ca 24 tim men kan under gynnsamma förhållanden plattsättas redan efter
12 tim. Detta kräver ett absorberande underlag, att temperaturen ej understiger 20 grader under torktiden
samt en ej för hög RF i omgivningen.

Produktspecifikation
Typprovning: ETAG 022
Kontrollplan SP: System 2+
Produkttyp: Cement och polymerbaserat tvåkomponentslim
Förbrukning blandad produkt: 0,4 kg per m2
Färg: Ljus
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Öppentid (i burk): 6-8 timmar.
Förpackning
Plasthink med insats: 3 kg, 10 kg, 18 kg.
Hantering
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.
Lim på̊ huden avlägsnas med tvål och vatten. Rengör verktyg och ohärdat limspill med vatten. Torkat lim
avlägsnas mekaniskt.
Hållbarhet – lagringstid
Hållbarhet 12 månader i obrutet orginalemballage lagrat i miljö om 10°C – 40°C.
Deponering
Härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter.
Miljö
GKHero pro 2K är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar
BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej
som miljöfarlig enligt CLP.
Leveransvillkor
ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

Hero Kakel AB, Magasinsgatan 8, 434 37 Kungsbacka
Tel: 0300-56 62 50 Fax: 0300-56 62 55
butiken@herokakel.se www.herokakel.se

