THORO PRIMER 1000
Ett vattenbaserat grundskikt med stabiliserande egenskaper.
1. Användningsområde

6. Åtgång

THORO PRIMER 1000 stabiliserar och förbättrar vidhäftningsstyrkan hos mineralunderlag före applicering av akrylfärger
som THOROLASTIC och THOROSHEEN eller andra organiska
färgsystem.

Påverkas av kvalitén och porositeten hos underlaget, 5–20 m²
per liter.

7. Förpackning
2. Fördelar

20 liters burk.

Hållbar
• djup penetration
•	stabiliserar och förbättrar vidhäftningsstyrkan
hos underlaget
• förbättrar vidhäftningen för akrylfärger
• hög prestanda
• ånggenomsläpplig
Kostnadseffektiv
•	förbättrar täckningsförmågan hos färger och andra
skyddande ytskikt
Lätt att applicera
• kan appliceras på fuktiga underlag
• användarvänligt
• icke antändbar
Miljövänlig
• lösningsmedelsfri

3. Beskrivning
THORO PRIMER 1000 är en ultrafin, akrylpolymer dispersion i
vatten. Den är en mjölkvit vätska med samma viskositet som
vatten. Den är icke giftig, icke-korroderande och icke antändbar.

4. Produktinformation
Tekniska egenskaper (a)
Densitet

1,00 kg/liter

Torrhalt

ca 10 vikt %

(a) Normalvärden. Alla tester utförda vid en kontrollerad temperatur på 21°C.

5. Kulör
Transparent vit vätska.
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8. Lagring
THORO PRIMER 1000 skall lagras övertäckt, ej direkt på
marken och inte staplas mer än 2 burkar eller 3 dunkar högt.
Skyddas mot frost. Rotera lagret för att inte överskrida
hållbarhetstiden på 12 månader.

9. Applicering
9.1 Förberedelser av underlaget
Alla ytor måste vara rena och fria från olja, fett, saltutfällningar
eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen negativt.
Ytan måste vara fri från damm. Bäst resultat erhålls genom
högtryckstvätt.
Alla organiska föroreningar måste avlägsnas från ytan med
skrapa, borste eller högtryckstvätt. Sporerna måste därefter
oskadliggöras med ett godkänt svampdödande medel som
sedan sköljs bort med rent vatten. Om ytterligare svamp eller
alger finns kvar, kan två appliceringar behövas för att under
laget ska bli fullständigt rengjort. I tveksamma fall rekommenderar vi att rengöring görs enligt ovan, även om underlaget
verkar vara rent.
Underlaget måste vara hållfast. Skador och sprickor större än
hårfina måste skäras rena och lagas med STRUCTURITE 300/R4.
9.2 Blandning
THORO PRIMER 1000 är färdig att använda, omröres lätt.
9.3 Applicering
Applicera inte THORO PRIMER 1000 om temperaturen är
under 5ºC eller förväntas falla under 5ºC inom 24 timmar.
Underlagets temperatur måste vara över 8°C.
Förfukta ytan för att garantera maximal inträngning. Applicera
med borste eller lämplig spruta. Porösa och spröda underlag
kräver att två skikt appliceras, ”vått i vått”.
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I tveksamma fall appliceras en provyta:
• Applicera THORO PRIMER 1000; 0.05-0.2 l/m²
• Låt torka i 4 timmar vid 20°C
• Fäst en bit tejp på underlaget. Har primningen varit
tillräckligt, kommer inget eller endast lite damm synas på
tejpens vidhäftningsyta.
9.4 Härdning
THORO PRIMER 1000 måste tillåtas härda tillräckligt före
applicering av ytskikt. Härdningen tar 4 timmar vid 21°C, tiden
förlängs vid lägre temperatur och hög luftfuktighet. Egenskaperna hos PRIMER 1000 försämras inte om härdningstiden
överskrider 4 timmar.
9.5 Rengöring och spill
Ej härdat material avlägsnas med vatten.

10. Hälsa och säkerhet
Produkten är i princip ofarlig men vi rekommenderar att
handskar och ögonskydd används. Vid materialstänk på huden
eller i ögonen skölj genast med vatten. Vid utdragen irritation
kontakta läkare. I händelse av sväljning skall stora mängder
vatten eller mjölk drickas. Framkalla inte kräkning. Kontakta
alltid läkare. Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran
eller laddas ner på www.cementor.se

Viktig anmärkning
Ovan nämnda upplysningar bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara
för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas. I och med utgivandet av denna produktinformation är tidigare information om denna produkt inte
längre gällande.
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försäljning :
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Tel 031-91 00 70 • fax 031-91 00 25
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