Primer Eco
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Vidhäftare och dammbindare

PRODUKTBESKRIVNING
Primer Eco är en akrylemulsion, speciellt
utvecklad för primning under Mapeis
självutjämnande spackelmassor.

All ovanstående information skall också
betraktas som vägledande och föremål
för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för
avsedd användning.

Alla leveranser från Mapei AS sker enligt
de vid varje tidpunkt gällande försäljnings- och leveransvillkor, som anses
accepterade vid beställning.

ARBETSBESKRIVNING
Lös, dålig och förorenad betong
avlägsnas och ytan dammsugs.
Golvet primas enligt Primerguiden. Den
blandade primern påförs med borste
eller pumpas ut, för att sedan jämnas till
med borste tills hela ytan täcks.
Normal åtgång: 0,1-0,15 l/m2.
Primern påförs helst dagen innan
spackling eller så tidigt att den hunnit
torka innan spackling påbörjas.
Primer Eco skall inte påföras i temperatur under +5°C. Riktigt utförd primning
skall ge en kontinuerlig film över ytan
som motverkar luftporer och reducerar
risken för lossnande mot underlaget.
RENGÖRING
Verktyg rengörs omedelbart efter
användning med vatten.
SÄKERHETSINFORMATION

Användaren är själv ansvarig om
produkten används till andra ändamål
än rekommenderat eller vid felaktigt
utförande.
N.B! FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING

PRIMERGUIDE
Underlag

Blandningsforhållande

Primer:
Betonggolv

1

3

Stärkt sugande

1

2

Lättbetong

1

3

Trä/lLinoleum

Koncentrerad

NOTERA
De tekniska rekommendationer och
detaljer som framkommer i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna.

Producent:
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

Vid behov prima 2 ggr

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Densitet:

Ca. 1,1

Viskositet v/20 C:

100 – 150

Torrhalt:

Ca. 50%
Förtunningsbar med vatten.

Filmbindingstemp:

2oC
Vit flytande vätska.
Luktar lite amoniak.

pH:

9 – 10

Emicode:

EC1 Plus - mycket låga emissioner

Emballage:

Leveras i flaska á 1 kg, dunkar á 5 kg,
dunkar á 25 kg, fat á 200 kg och
1000 kg IBC-container

Lagring:

Primer Eco hållbar i minst ett år
i oöppnad förpackning och förvarad
vid temperatur mellan +5oC - +25oC.

o

Hälsa-, miljö- och säkerhetsinformation,
se separat säkerhetsdatablad, dessa kan
hämtas på www.mapei.se

Anmärkning

Vatten

