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PRIMER
PRODUKTBESKRIVNING
PRIMER som består av bindemedlet vattenglas med en mindre tillsats av akrylat används till
förstärkning, bindning ,tätning och förbehandling av mineraliska underlag.
Akrylat tillsatsen (2 %) medför en ökad fysikalisk vidhäftning till underlaget utan att
diffusionsöppenheten försämras.
Via vattenglasets förkisling med underlaget, som sker genom karbonatisering med luftens
koldioxid , vattenglaset och underlaget blir underlaget mer mekaniskt hållfast, mindre sugande
samt mer kemisk resistens mot t.ex sura luft föroreningar (PH ökar efter behandlingen).
Behandling med PRIMER minskar och utjämnar (om olika putsmaterial finns) underlagets
sugande förmåga inför en efterföljande målning med SILIKAT och SILIKONSILIKAT.
Innehåll: kaliumsilikat, akrylat och vatten.
PRIMER levereras i plasthink om 3 liter och 9 liter. Oöppnad förpackning är hållbar min 2 år.
Skyddas mot frost.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PRIMER används som förstärkning av porösa och lösa underlag av puts, betong, tegel, serponit
och fibercement (eternit, minerit). Såväl utomhus som inomhus. Nyputsade ytor samt ytor med
kalkrester skall alltid behandlas med PRIMER före målning med silikatfärg.
Ny puts och betong bör åldras minst 4 veckor innan behandlingen.
PRIMER appliceras med pensel, roller eller spruta.
Redskap rengörs med vatten.
Med PRIMER kan man:
a) Reducera och utjämna (när olika puts eller betong material finns) sugförmågan i ett starkt
sugande, mineraliska underlag inför målning med ALABASTER silikatfärger. Medför reducerad
risk för skäckighet och kritning.
b) Skydda omålad puts och betong mot försurning , nedbrytning och organisk påväxt. Sker genom
att PH värdet höjs, ytan tätas samt blir mer mekaniskt hållfast.
c) Skydda samt bevara den gråa naturliga puts eller betong färgen.

d) Förtunna SILIKAT och SILIKONSILIKAT.

FÖRBEHANDLING INFÖR MÅLNING MED ALABASTER FÄRGEN.
PRIMER spädes 1:1 med vatten före användning.
1. Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- och fettfritt.
Lösa partiklar, föroreningar, oljiga ämnen, mossa och alger ska avlägsnas helt. För ytor
tidigare målad med kalk borstas löst sittande kalkrester ner med rotborste eller liknande.
2. Gamla filmbildande färgskikt ska avlägsnas med färgborttagningsmedel.
3. Större hål och sprickor kan lagas med en blandning av ALABASTER Silikatfärgen samt
fyll- eller strukturmedel.
4. PRIMER används som förbehandling då underlaget har lösa partiklar, är poröst eller är
starkt sugande och ALLTID vid nyputsade ytor samt ytor med kalkrester. Behandla med
PRIMER (spädes 1:1 med vatten) till ytan är mättad och inte suger längre.
5. Låt torka 8-12 tim.
6. Måla 2 ggr med ALABASTER Silikatfärgen så full täckning uppnås. Låt torka minst 8
tim mellan strykningarna. Målning utföres som kryss- eller rundstrykning. ALABSTER
Silikatfärgen skall påföras vått i vått.
7. Luft- och underlagstemperatur på > + 5°C. Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av
solljus uppvärmda underlag. Skydda den målade ytan mot direkt solljus, vind och regn
under målningen och torktiden.

VID SKYDD AV PUTS OCH BETONG/BEVARA DESS NATURLIGA
KULÖR.
Behandla 1-2 ggr med PRIMER (1:1 med vatten).

MILJÖ-OCH HANTERINGSRISKER
PRIMER är alkalisk varför hud och ögon skall skyddas från stänk. Vid stänk i ögon skölj med
rikligt med vatten och kontakta läkare om besvär kvarstår.
Glas och klinker etsas av PRIMER varför fönster och ytor måste skyddas.
Rester av PRIMER samt emballage lämnas lämpligast till lokal miljö- och återvinningsstation.
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