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Namn på tuben är Start Primer.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Vattenbaserad golvprimer för sugande och täta ytor inomhus
före spackling.
Kan användas på:

- Betong och cementbaserad golvspackel
(utspädning: 1 del primer/4 delar vatten)
- Golv med gamla limrester av t.ex. harts-och bitumenlim (
utspäd ej)
- För golv som är känsliga för fukt, t.ex. av gips eller
trämaterial (utspäd ej)
- Skivunderlag, som spån- och gipsskivor ( utspäd ej)
- Täta underlag, t.ex. målarfärg och klinker ( utspäd ej)

EGENSKAPER:
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TEKNISKA DATA:

Förtunning
Spec.vikt
Färg
Eldfarlighet
Köldbeständighet
Lägsta bearbetningstemperatur

DRYGHET:

Utspäd primer på sugande underlag: Primer 1l.+ vatten 4l. =
5l. --> ca. 30m²
Koncentrerad primer på täta underlag: Primer 1l. --> ca. 10m²

REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN
ARBETSFÖRHÅLLANDEN:

Rummets och underlagets temperatur +18...+20°C
Underlagets fuktighet
- trä 8...12
8 12 %
- betong max. 90 % RF eller under
4%
Rådande omständigheter som rummets temperatur,
underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på
torkningen. Våra rekommendationer kan således betraktas
som riktgivande.

BRUKSANVISNING:

Avlägsna cementhud, damm samt smuts och fett från
underlaget. Vid behov görs en maskinell slipning / fräsning.
Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt med t.ex. filtapplikator
eller borste. Undvik pölbildning av primer. Betong och
spackelunderlag som primats kan spacklas direkt i våt primer
utan torktid. På skivunderlag eller täta underlag samt på
g
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Spacklingen måste
å
utföras senast ett dygn efter primning.
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alkalisk betong minskar inte primerns funktion
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Fästprimer
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Obs! Parkett som limmas till underlaget eller värmegolv som
i t ll
installeras,
skall
k ll cementhud,
th d li
limrester
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h andra
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kan försvaga underlaget avlägsnas. Primningen görs bara på
sådana ställen som skall spacklas. Underlag av stavparkett får
varken primas eller spacklas. På skivunderlag limmas parkett
direkt på skivorna utan primer eller spackel.

ARBETS- OCH
ARBETS
MILJÖSÄKERHET:

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt.
produkt Av produkten
kan fås ett separat varuinformationsblad.

FÖRPACKNING:

1 liter

OBSERVERA:

Lagras svalt, ej under +1°C, i en väl sluten originalförpackning
max. 1 år. Efter lång lagring omröras före användning. Våra
anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa
kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och
utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan
därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabrikens
tekniska service till Er tjänst.
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