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SILIKONHARTSPRIMER MC

Produktbeskrivning
Silikonhartsprimern ger vidhäftning, jämn absorption och bättre grepp
på betong- och skivytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick.
• Reglerar absorptionen
• Förbättrar vidhäftningen och greppet
• Alkaliresistent
• Lätt att arbeta med
• Vit eller tonad
• Förtunna med 5–20 % vatten beroende på underlaget
Användningsområden
• Betongytor
• Alla putsade ytor
• Skivytor
• Fasta gamla ytskikt
• För utom- och inomhusbruk
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Bruksanvisning
Avlägsna föroreningar från ytorna, rugga upp och rengör ytor med gamla beläggningar, och ta helt
bort svaga beläggningar. Arbeta inte med produkten i direkt solljus, i stark vind eller när
luftfuktigheten är hög (>80%). Den färska primern ska skyddas mot för snabb torkning, frost och regn
under arbetet och tills skiktet torkat helt. Applicera primern på torrt underlag med pensel, spruta eller
roller. Se till att underlaget är fast, torrt och rent. Vi rekommenderar att primern färgas så den
matchar ytbeläggningen. Förtunna med 5–20 % vatten beroende på underlaget. Förtunningen
påverkar opaciteten för produktens färgnyans. Beroende på luftfuktighet och temperatur kan fortsatt
behandling ske tidigast efter 12 timmar (20 °C/65 % relativ fuktighet).
Rengöring av verktyg
Rengör med vatten omedelbart efter användning.
Förvaring
Förvara torrt och svalt. Låt inte frysa. Den högsta tillåtna lagringstemperaturen på +25 °C får inte
överskridas. När lagringstemperaturen är lägre, måste primern placeras i en mellanliggande lagring
vid en temperatur på ca +20 °C innan den används.
Avfallshantering
Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering
https://www.fescon.fi/se/materialbank
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Tekniska data
Materialåtgång

ca 200 g/m 2 beroende på underlag

Bindemedel

plastisk dispersion

Förpackningsstorlek

15 kg

Lagring

Förvara torrt och svalt. Låt inte frysa. Den högsta
tillåtna lagringstemperaturen på +25 °C får inte
överskridas. När lagringstemperaturen är lägre,
måste primern placeras i en mellanliggande
lagring vid en temperatur på ca +20 °C innan den
används.

Täthet

1,48 g/cm3

Användningstemperatur

Temperaturen på underlaget och luften måste
vara över +5 °C

Förtunning

vatten

Kan nyanseras

Kan färgbrytas

VOC-halt

<1 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/g 30 g/l)
(2010)

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden,
kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

