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Växjö

Produkt

Zebra primer
Användnings område
-

För inomhusbruk på väggar och golv, även utomhus under tätskikt.
Används för att stärka och binda underlaget innan montering av tätskikt eller kakel och klinker samt golvavjämning.
används på sugande underlag för att skydda efterföljande material mot för snabb uttorkning
Kan används på de flesta typer av underlag såsom, betong, lättbetong, puts, tegel, golvavjämning, spånskiva, gipsskiva,
våtrumsskivor, anhydrit och byggskivor.

Produktegenskaper
-

Innehåller inga lösningsmedel, kan inte skada miljön eller användaren genom ångor.
Förbättrar underlagets styrka och fasthet samt vidhäftningen av kakel och klinker.
Förhindrar att luftbubblor bildas och skyddar mot för snabb uttorkning när golv avjämnas.
Förlänger öppen tid och förhindrar krympsprickor

Underlag / Förarbete
-

Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
RF bör ej överstiga 90 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma.
Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering
-

Rör om eller skaka produkten innan applicering.
Applicera produkten med mjuk borste eller skrapa, se till att inga pölar bildas.
God ventilation förbättrar uttorkningen.
Mycket glatta och täta underlag och innan spackling, primer : vatten 1 : 0 outspädd.
Glatta och täta underlag blandning, primer : vatten 1 : 1/2.
Spånskivor, trägolv målade ytor, primer : vatten 1 : 1.
Betong och råbetongbjälklag, primer : vatten 1 : 1.
Starkt sugande underlag , primer : vatten 1 : 3.

Rengöring
-

Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata
Materialbas
Komponenter
Konsistens
Densitet
Åtgång
Färg
Torktid
Lagringstid
Förvaring
Förpackning 1 kg flaska
Förpackning 5 kg dunk

Ackrylhartsdispersion
1 komponent, färdigblandad
Flytande
1,0 kg/dm³
0,1-0,2 kg / m²
Vit
0,5-3 timmar beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
minst 12 månader
Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C. Fryst produkt tinas långsamt och rörs noga.
Art.nr 3051430101
EAN-nr
Art.nr 3051430105
EAN-nr

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggvarudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919

