Areo Primer
Produktblad

Produkt beskrivelse

NFM Golvprimer er dispersionsbaseret primer uden
opløsningsmidler. Anvendes til indendørs grundbehand
ling før påføring af gulvspartelmasse eller lignende. Kan
anvendes på alle typer underlag, som kan belægges med
cementbaseret spartelmasse og fix. Forbedrer vedhæft
ningen, beskytter underlaget mod fugt samt fungerer som
støvbindemiddel.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, rent og frit for støv, cementslam,
fedt og andre urenheder, som kan forhindre, at
NFM Golvprimer får en god vedhæftning til underlaget. Sørg
også for, at underlaget er hårdt og fast. Hvis der opstår
poredannelse i udjævningsmassen, er dette ofte et tegn på,
at underlaget er kraftigt sugende, og derfor anbefales et
ekstra primerlag. Med hensyn til primerens filmdannelse
skal underlagets temperatur være under +10 °C. Den rela
tive fugtighed bør ikke være over 85 %. For at få det bedste
arbejdsresultat bør temperaturen i arbejdslokalet være
mellem 10 °C og 25 °C.

Brugsanvisning

På beton, puds, gulvspartelmasse og andre sugende over
flader påføres primeren opblandet med vand i forholdet
1:3. Gentag behandlingen efter behov. Ved behandling af
stærkt sugende overfalder, f.eks. letbeton, spædes primeren med vand i forholdet 1:5 og efterfølgende i forholdet
1:3. På fugtfølsomme underlag, som f.eks. gips- eller træp
lader samt gipsbaserede spartelmasser, påføres primeren
i koncentreret form. På mindre sugende overflader som
klinker, stengulve m.m. skal overfladen først slibes.
Primeren arbejdes ind i underlaget med en børste eller
rulle. Undgå pytdannelse. Afretning, kakkellægning eller
klinkelægning kan ske, lige så snart primeren er tør og bør
gøres inden for 1 døgn for at opnå en optimal vedhæftning.
Sørg for god ventilation.

Brugsanvisning til påføring af primer
Normale betongulve: opspædning: 1 del koncentreret
primer + 3 dele vand rækker til ca. 10 m2
Gamle sugende betongulve: påfør primer to gange,
1+5, 1+3, rækker til ca. 5 m2

Gulvnivellering: 1+3, rækker til ca. 10 m2
Nivellering af nystøbt gulv: 1+5, rækker til ca. 10 m2
Letbeton: (spray primeren) 1+3, rækker til ca. 5 m2
Trægulv/linoleum: 5+1, rækker til ca. 5 m2
Gulvgipsplade/spånplade: 5+1, rækker til ca. 5 m2

Opbevaring

Opbevares frostfrit og må ikke udsættes for sollys.
Ubrudt pakning kan opbevares i 24 måneder.

Rengøring af udstyr

Værktøj og maskiner rengøres med vand. Bemærk, at tørret
primer er svær at opløse. Vær derfor omhyggelig med hur
tigt at rengøre arbejdsværktøj, inden primeren tørrer.

Miljøanvisninger

Må ikke hældes ud i kloakker. Rester af produktet er ikke
farligt affald i henhold til SFS 1996:971 (bilag 2 og 3).
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Produktspecifikation
Materialetype

pH

Farve

Opbevaringstid, frostfrit

Egenvægt

Tørretid, minutter

Polymerdispersion

7

Hvid, transparent efter tørring

0,8 kg/I

30-60 minutter afhængig af underlagets
sugeevne, temperatur og fugtighed

Densitet

Rengøring

1,04 kg/I

Forbrug

24 måneder i ubrudt pakning

Vand (inden primeren er tør)
160 mm (SS 923519)

Belægningsklar, tidligst efter

Hindedannelse, dog tidligst 1 døgn
efter påføring

Påføringsmetode

Pensel, børste, kost, rulle eller
primersprøjte

Pålægningstemperatur
Mindst + 10 °C

Pakkestørrelse
Dunk 25 liter

1 liter til 10-14m2 i blandingsforholdet
1:3 afhængig af underlagets sugeevne

Produktet er produceret af:

NFM Flytgulv, Vångavägen 1,
S-238 41 OXIE, Sweden.
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