GOLVPRIMER XP
Produktblad

Produktbeskrivning

NFM Golvprimer är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer. Används till grundbehandling inomhus
före applicering av golvspackel eller dylikt. Kan användas
på alla typer av underlag som kan beläggas med cementbaserade spackel och fix. Förbättrar vidhäftningen,
fuktskyddar underlaget samt fungerar som dammbindare.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm,
cementhud, fett eller andra föroreningar som kan
förhindra att NFM Golvprimer får en fullgod vidhäftning
till underlaget. Se även till att underlaget är hårt och fast.
Om porbildning uppstår i avjämningsmassan är detta
ofta ett tecken på att underlaget är kraftigt sugande,
varför extra primning är att rekommendera. Med hänsyn
till primerns filmbildning får inte underlagets temperatur
understiga +10 °C. Relativa fuktigheten bör ej överskrida
85 %. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10 °C och 25 °C.

Primningsguide
Normala betonggolv: spädning 1 del koncentrerad
primer + 3 delar vatten räcker till ca. 10 m²
Gamla sugande betonggolv: prima två gånger, 1+5,
1+3, räcker till ca. 5 m²
Golvavjämning: 1+3, räcker till ca. 10 m²
Nygjuten golvavjämning: 1+5, räcker till ca. 10 m²
Lättbetong: (spraya primern) 1+3, räcker till ca. 5 m²
Trägolv/linolium: 5+1, räcker till ca. 5 m²
Golvgipsskiva/spånskiva: 5+1, räcker till ca. 5 m²

Bruksanvisning

På betong, puts, golvspackel och andra sugande ytor
appliceras primern utspädd med vatten i förhållande
1:3. Upprepa behandlingen vid behov. Vid behandling
av starkt sugande ytor, t.ex. lättbetong, spädes primern
med vatten i förhållande 1:5 och sedan i förhållande 1:3.
På fuktkänsliga underlag som t.ex. gips- eller träskivor
samt gipsbaserade spackel appliceras primern koncentrerad. På mindre sugande ytor som klinker, stengolv etc.
ska ytan slipas först. Primern arbetas in i underlaget med
borste eller roller. Undvik pölbildning.
Spackling, kakelsättning eller klinkerläggning kan ske så
fort primern har torkat och bör göras inom 1 dygn för
optimal vidhäftning. Sörj för god ventilation
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Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus.
Obruten förpackning kan lagras i 24 månader.

Miljöanvisningar

Undvik utsläpp till avloppsnät. Rester av produkt utgör
inte farligt avfall enligt SFS 1996:971 (bilaga 2 och 3).

Rengöra utrustning

Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera
att torkad primer är svår att lösa upp. Var därför noga
med att snabbt rengöra arbetsverktygen innan primern
torkat.

Produktspecifikation
Materialtyp
Polymerdispersion

pH
7

Färg
Vit, transparent efter torkning

Lagringstid, frostfritt
24 månader i obruten förpackning

Egenvikt
0,8 kg/l

Torktid, minuter
30-60 minuter beroende på
underlagets uppsugningsförmåga,
temperatur och fuktighet

Densitet
1,04 kg/l
Åtgång
1 liter till 10-14m² i blandningsförhållande 1:3 beroende på
underlagets uppsugningsförmåga

Rengöring
Vatten (innan primern har torkat)

Beläggningsbar, tidigast efter
Filmbildning, dock tidigast 1 dygn
efter applicering
Appliceringsmetod
Pensel, borste, kvast, roller eller
primerspruta
Läggningstemperatur
Minst +10 °C
Förpackning
Dunk 25 liter
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