
DATABLAD
PRIMER AH

Primer AH er en to-komponent, løsemidelfri epoxy- basert primer. Brukes for å sikre heftighet
mellom underlaget og overflatebehandling. Produktet hindrer gjennomtrekning av vann fra
underlaget til mikrosement og egner seg dermed utmerket for underlag med risiko for
fuktproblemer.  

Tekniske informasjon

Densitet                   1,13 - 0,05  gr/cm3 (25°C  grader)
Viskositet                 85 + 5 sec (CF4 20°C grader)
Tørrvekt                   99% +1 i vekt

Komponent A (base)

Komponent B (catalizator)

Blanding A + B

Densitet                   1,03 - 0,05  gr/cm3  (25°C  grader)
Viskositet                 1000 + 200 mPas  (25°C  grader)
Tørrvekt                    100% i vekt 

Densitet                   1,10 - 0,05  gr/cm3 
Tørrvekt                    >99% i vekt 
Dekkevne                 200- 300 g/m2
Tørketid                    10 timer mellom lagene (20°C  grader)
Gangbar                    Etter 24- 48 timer 
Gjennomherdet       7 døgn 

Tørket blanding A + B

Vedheft til sement     >30 kg/cm3 
Trykkstyrke                 >800 kg/cm3
Bøyestyrke                 >350 kg/cm3  

Arbeidstid

20 minutter ved temperatur på 20°C grader. Bland kun den mengden av produktet som du
klarer å påføre i løpet av den tiden. 
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Advarsler

ikke la produktene være stående åpne lenge
rør opp produktet før bruk
ikke tilsett vann til produktet
ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Dekorhuset
ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet  

Regngjøring

Vask verktøy i xylen eller epoxy rett etter du er ferdig med å påføre primeren.  

Forpakning

Primer Finish er tilgjengelig i 1,5kg, 3kg og 7,5 kg sett. 

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 månender forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den
originale forpakningen.

Sikkherhetshensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med
øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt straks en lege.  

Applikasjon

Forberedelse av underlaget: Underlaget må være rent og materialer som kunne påvirke
heftigheten av Primer AH skal fjernes. For bedre vedheft, anbefales det å slipe underlaget med,
f.eks. sandpapir. Bland komponentene sammen og påfør jevnt ved bruk av rull. Ved behov,
påfør andre lag med produktet etter at første lag er helt tørt. For å øke heftighet, strø litt sand
oppå laget med primer AH når det fremdeles er våt.  

Primer AH brukes når rom- og underlagtemperatur er mellom 10 og 30°C  grader. Ikke påfør
produkter dersom luftfuktighet er over 80%. Temperaturen av underlager bør være 3°C 
 grader høyere enn duggpunkt. 


