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Fysikaliska / Kemiska data: 
 
Typ:  Vattenbaserad styrenakryl dispersion 
Kulör:  Blågrön 
Konsistens:  Tjockflytande 
Torrhalt:  10 % 
Hållbarhet:  Minst 24 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

228025 2,5 lit 

22805 5 lit 

22810 10 lit 

 
 

 

 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Väggrundering Gel Extra 228 är en vattenbaserad primer som 
används på alla slags porösa mineraliska ytor, både inomhus och 
utomhus. 
 
Väggrundering Gel Extra 228 har en geléaktig konsistens, som gör 
appliceringen lättare och minskar risken för stänk. Produkten har god 
inträngning i finporösa och något dammiga ytor och skapar därmed en 
förankring innan nästa vattenbaserade ytbehandling. 
 
Används t.ex. till förbättring av vidhäftning innan uppsättning av tapet, 
glasväv och dylikt på puts, gipsskivor, spacklade områden m.m. 
 
Produkten är diffusionsöppen. 
 
Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan 
användas i Svanenmärkt bygge. 
 

Produktinformation: 

Vattenbaseread primer för inom- och utomhus bruk    

DANA LIM A/S  

Väggrundering Gel Extra 228 

www.danalim.se 
 

 

se 



  Väggrundering Gel Extra 228 - Reviderat 2023-03-10 - Sida 2|2 
 

 

 

 

 

 

 

Bruksanvisning: 
Förberedelser: Underlaget ska vara rent och torrt. Spacklade områden dammas av efter eventuell slipning. 

På tidigare behandlade områden, som är rengjorda ner till underlaget, ska rengöringen vara 
mycket grundlig och noggrant avdammat, så att ytan endast är minimalt dammig.    

 
Förtunning: På sugande underlag används produkten oförtunnad. Produkten ska suga in i underlaget och 

får inte bli blank efter avtorkning. Vid dålig insugning kan primern förtunnas med vatten i 
förhållandet 1:1. Vid förtunning får man räkna med att den geléaktiga egenskapen påverkas. 

 
Applicering:  Primern appliceras med pensel, rulle eller spruta. Om ytan är kraftigt sugande, 

kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen. 
 
Användningstemperatur:  Kan appliceras vid temperaturer från +5°C. Vid användning utomhus får inte ytan vara fuktig 

av kondens. 
 
Sträckförmåga:  5 - 10 m2/liter, beroende på underlagets sugförmåga. 
 
Torktid:  1 - 2 timmar, beroende på underlagets sugförmåga. 
 
Rengöring: Tvätta händer och hud med tvål och vatten.  

Ta bort stänk meddetsamma med en fuktig trasa.  
Rengör verktyg med ljummet vatten. 

 

 

 
Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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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. 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046 – 57070 – INFO@DANALIM.SE 

 

 


