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Produktinformation:

Primer 961
Primer för sugande ytor
Produktbeskrivning & användning:
Primer 961 är en specialutvecklad primer som säkerställer
MS-polymer, polyurethan (PU) och silikonbaserade fogmassor
förbättrat vidhäftningen mot porösa ytor samt på metaller som
koppar och mässing.

Medlem i

Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysikaliska / Kemiska data:
Primer:
Typ:
Kulör:
Konsistens:
Densitet:
Hållbarhet:
Förpackning:

1-komponent lösningsmedelsbaserad.
Färglös.
Tunnflytande vätska.
ca 0,9 kg/liter
Minimum 6 månader i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Artikelnummer

Emballage

7574

250 ml metallflaska

75751

1000 ml metallflaska
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Bruksanvisning:
Förberedelser:

Fogsidorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar.
Ytorna bör avfettas med t.ex. aceton eller sprit innan primning sker. Metall rengörs mekaniskt
innan avfettning.
Valet av primer skall göras efter att tillräckliga vidhäftnings- och kompabilitetsförsök har
utförts.

Applicering:

Primer 961 appliceras med en mjuk pensel eller primerkudde i ett tunt lager. Var uppmärksam
på att primern är synlig efter torkning, vilket gör att den endast bör appliceras på fogytorna
och inte vid sidan om – använd i förekommande fall maskeringstejp.

Åtgång:

85 ml/m² fogyta.

Torktid:

ca 40 - 60 minuter vid 20°C.
Fogmassan appliceras snarast möjligt efter att primern är helt torr, för att minimera
föroreningar på fogsidorna.

Rengöring:

Pensel kan rengöras med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton.

Säkerhet:
Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för
slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte
produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.
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