Primer CP
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Primer for selvutjevnende sparkelmasse

PRODUKTBESKRIVELSE
Primer CP er en akrylemulsjon, spesielt
utviklet for priming under Rescon Mapeis
selvutjevnende sparkelmasser.
BRUKSANVISNING
Løs, dårlig og forurenset betong fjernes
og flaten støvsuges.
Gulvet primes iht. Primerguide.
Den blandede primeren påføres med
kost eller pumpes ut. Den jevnes til slutt
med en kost til hele flaten er dekket.
Normalt forbruk 0,1 – 0,15 ltr. pr. m2.
Primeren påføres helst dagen før
sparkling, eller i alle tilfeller så tidlig
at den er tørr før sparklingen starter.
Påføres ikke ved temperaturer
under +5oC.
Riktig utført priming skal gi en
kontinuerlig film over flaten, som gir
mindre luftporer i sparkeloverflaten, og
faren for bom reduseres.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktene.
All ovenstående informasjon må likevel
betraktes som retningsgivende og
gjenstand for vurdering.

Brukeren står selv ansvarlig dersom
produktet blir benyttet til andre formål
enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.
Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgsog leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet
er egnet for tilsiktet anvendelse.

N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK

PRIMERGUIDE
Underlag

Blandingsforhold
Primer: Vann

Betonggulv

1

3

Sterkt sugende underlag

1

2

Lettbetong

1

3

Trelinoleum

Konsentrert

Anmerkninger

Vurdere priming 2 ganger

RENGJØRING

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Alt brukt utstyr rengjøres umiddelbart
etter bruk med vann.

Spesifikk vekt:

Ca. 1,1

Viskositet v/20oC:

100 – 150

Tørrstoffinnhold:

Ca. 50%
Fortynnbar med vann.

Filmdannelsestemperatur:

2oC
Hvit flytende væske.
Lukter litt amoniakk.

pH:

9 – 10

Emballasje:

Leveres i kanner á 25 kg
og fat á 200 kg.

Lagring:

Primer CP er holdbar i minst ett år
i lukket emballasje ved riktig lagring
+5oC - +25oC.

VERNETILTAK
For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad.
Sikkerhetsdatabladene finnes på
www.mapei.com

Produsent:
Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com

