
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hurtig spærrende grunder 

 

Til sugende og tætte underlag 
 
 

 

 
 Universal anvendelse 

 Forbedrer vedhæftning 

 Fugtspærrende 

 Fuldt hærdet allerede efter en time 

 
Anvendelse 
Meget lugtsvag, vandfri, 1 komponent 

Polyurethangrunder  som: 

 Forsegler gamle underlag og 

støbeasfalt inden direkte limning med 

elastisk parketlim (blødgørespærring) 

 Beskyttelse af fugtfølsomme underlag, 

som f. eks. Faste vedhæftede limrester, 

byggeplader, træ- og magnesia 

underlag 

 Spærring mod kapillar opstigende fugt 

eller restfugt, cementslidlag max 4 CM% 

(opvarmede gulve max. 3 CM%), 

betongulve max 5 vægt % 

 
 

 
Tekniske data 
Leveringsform  brun transparent 

tyndtflydende 
 
Emballage  PE dunk, 12 kg 

Pr. palle  60 dunke 

Tørretid 60 – 90 minutter 

Temperatur bestandig- 

hed efter afbinding  max + 50° C, også på op- 

varmede gulve 

Ved transport  +5°C til + 50°C 

Ved opbevaring  +10°C til +30°C 

 
Lagerholdbarhed  6 måneder, køligt og tørt 

 
Tidsangivelser er ved normalklima (23°C og 50% 

relativ luftfugtighed). Ved andre klimaforhold skal 

der tages hensyn til en forkortet/forlænget 

afbinding- og tørretid 

 
Forbrug 

 

Thomsit R 740 er en universal og hurtig grunder 

inden spartelarbejde på sugende og tætte 

underlag, samt direkte limning af parket med 

epoxygulvlim. Også anvendelig til binding af 

stærkt sugende- og ikke stærke- eller sandede 

Forbrug 

Rækkevidde/ 
 

 
Korthåret rulle: 

 

 
 
spand 

underlag. Thomsit R 740 opfylder de højeste krav 

til arbejdssikkerhed, indeklima og miljø. 

Skumstofrulle:  ca. 80 – 120 g/m2  ca. 120 m2 

 
Langhåret rulle: 

Lamme skindsrulle: ca. 100-150g/m2   ca. 100 m2 

 



 

Forberedelse af underlag 
 

Underlaget skal følge retningslinjerne i ATV DIN 

18365 Gulvbelægningsarbejde  og ATV DIN 18 

356 ”Parketarbejde” og skal være rent, bærende, 

tørt og såvel revne- og fri for olierester. Gamle 

underlag og ikke vedhæftende lim og 

spartelmasse rester fjernes mekanisk. 

Betongulve fejes og støvsuges, 

cementsvumninger fjernes. Calsiumsulfat slidlag 

skal slibes grundigt og støvsuges. Keramiske 

fliser eller terrazzo gulve rengøres med 

grundrengøringsmiddel  og evt. slibes og 

støvsuges. Magnesiaslidlag kuglerenses eller 

fræses. Ved anvendelse af  R 740 som spærring 

mod kappilar opstigende fugt skal det 

fugtbestandige underlag renses fuldstændigt for 

alle vedhæftende forureninger (evt. kuglerenses 

eller fræses. 

 
Brugsanvisning 

 
Produktet påføres underlaget med en egnet rulle i 

et tyndt og jævnt lag, der forhindrer skumdannelse 

og sikre en hurtig optørring. 

 
For at forhindre opstigende kappilar fugt eller 

restfugt i betongulve eller cementslidlag skal der 

efter optørring altid påføres et lag mere på tværs 

senest efter 24 timer. Den samlede 

påføringsmængde skal være ca. 250 g/m2. 

 
Efterfølgende spartling 

 
Thomsit R 740 skal efter optørring mellemgrundes 

med ufortyndet Thomsit R 766 Multigrunder. 

 
Efterfølgende direkte limning 

 
Er spartling ikke nødvendigt, kan 

gulvbelægningen pålimes senest 24 timer efter 

sidste påføring, direkte på Thomsit R 740. 
 
 
Vigtige henvisninger 

 
• For at opnå bedst mulige indeklima i rummet 

efter gulv installationen, kræves der 

fagmæssigt korrekt udført arbejde, 

fuldstændig tørre underlag, grunding såvel 

som udlægning af spartelmasse. 

• Gulvbelægningsarbejde  må kun udføres ved 

gulvtemperaturer over 15° C, lufttemperatur 

over 18° C og relativ luftfugtighed under 75%. 

• Friske produktrester fjernes straks med 

denatureret sprit. Værktøj rengøres straks 

 

efter brug med sprit. Optørrede produktrester 

kan kun fjernes mekanisk. 

• Åbnede emballager lukkes godt og anvendes 

snarest. 

• Åben tid og optørring er afhængig af 

temperatur og relativ luftfugtighed. Med 

stigende temperaturer og højere luftfugtighed 

bliver de forkortet, ved faldende temperatur 

og luftfugtighed bliver de forlænget. 

 
Arbejds- og miljøbeskyttelse 
 
Thomsit R 740 er i ikke optørret tilstand et farligt 

produkt. Se sikkerhedsdatablad.  Efter optørring 

afgiver Thomsit R 740 ingen farlige stoffer. De 

mellem- og langvarige mængder af betydelige 

koncentrationer af flygtige organiske stoffer (VOC) 

til miljøet forventes ikke. Under udførelsen og 

optørringen skal der sørges for en god udluftning. 

Spise, drikke og rygning under arbejdet er ikke 

tilrådeligt. Under udførelsen skal der bæres 

handsker og engangsdragt. Ved berøring med 

øjne eller hud, skylles der grundigt med vand. Ved 

øjenkontakt søges læge. Information for 

allergikere ring +49 211 797 0 og spørg efter 

(notfall). 

 
Ved professionel anvendelse. 

Sikkerhedsdatablad  findes på  www.thomsit.de 

 
 

GISCODE RU 1  Opløsningsmiddelfri 

efter TRGS 610 

 
EMICODE EC 1plusR  meget 

emissionssvag 

 

Faginformation 
 
Følgende data skal følges: 

• Retningslinierne fra Gulvbranchen skal 

nøje følges. 

• Retningslinierne fra underlaget skal 

følges. 

 
Affaldshåndtering 
 
Produktet må ikke hældes i afløb, som spildevand 

eller ud på jorden. Emballagen må kun sendes til 

genbrug, hvis den er tømt for rester. Udtørrede 

produktrester behandles som byggeaffald. 

Ikke udhærdede produktrester skal håndteres 

som kemi affald. 

 
Affaldsnummer efter det Europæiske 

affaldskatalog (EAK): 08 04 09 

http://www.thomsit.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nævnte angivelser, især forslag til anvendelse og 
udførelse af arbejdet med vore produkter, beror på 
vor viden og erfaring. På grund af forskellige 
materialer og da udførelsen ligger udenfor vor 
indflydelse, anbefaler vi, at der udføres egen forsøg 
til at sikre at produktet er egnet til den pågældende 
opgave. En hæftelse kan hverken af dette datablad 
eller af en mundtlig rådgivning komme på tale med 
mindre at vi med forsæt eller grov uagtsomhed har 
forvoldt skaden. 
Med dette tekniske datablad er alle tidligere 
datablade ugyldige. 


