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HÄFTPRIMER

PRODUKTBESKRIVNING
Häftprimer är en vattenburen isoler- och vidhäftnings-primer på alkydbas. Primärt för
användning inomhus men kan under vissa förhållanden också användas utomhus. Färgen
är en utomordentlig spärrfärg för flera typer av missfärgade ytor som nikotin, sot och
vattenskador, men även lämplig för att spärra bort kvist för att undvika kvistgenomslag på
efterföljande behandlingar. Spärrar även mot genomblödning av rost. Häftprimer kan
appliceras på både nya och tidigare målade ytor av trä, fiberskivor, gips, metall, kakel, glas
mm.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inom-/Utomhus
Bindemedel Polyuretanalkyd
Volymtorrhalt 35%
Densitet 1,33 kg/l
Glans Matt
Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 6–8 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr 2-3 h
Övermålningsbar 16-24 h
Genomtorr Flera dygn
Lagringstid 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör Vit
Brandfarlighet Ej brandfarlig
VOC-kategori (Cat. A/i): 140 g/l (2010)
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HÄFTPRIMER

ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Underlaget skall
vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten.

Målning
Häftprimer appliceras med pensel, roller eller spruta. Kontrollera alltid att underlaget, t ex
äldre färgskikt, har god vidhäftning. Appliceras normalt i två tunna skikt med mellanliggande
tork, beroende av underlaget. 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.
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