
PRIMER
FASADE
• Primer for mur, puss og betongunderlag. 

Beskrivelse
Hey’di Primer Fasade er en akryldispersjon tilsatt silan/
siloxan. Benyttes på puss og betong før overflate-
behandling med pigmentert sement- eller kalkbasert 
puss, slemming eller maling. 
Hey’di Primer Fasade har vannavvisende og forsterkende 
effekt på underlaget og sikrer god heft for påfølgende 
overflatebehandling, også på porøse underlag. Hey’di 
Primer Fasade motvirker utfellinger fra underlaget. 
 
Forarbeid
Underlaget skal være fritt for maling, olje, fett eller andre 
urenheter som kan hindre inntrengning og heft for 
Hey’di Primer Fasade. Glass, glaserte flater og aluminium 
må tildekkes før behandling. Ved søl må disse flatene 
vaskes omgående med mye vann.
 
Bruksmåte
Hey’di Primer Fasade påføres med kost, rull eller sprøyte. 
Påføring skal skje nedenfra og opp slik at man hele tiden 
påfører produktet på ubehandlet flate. 
På sterkt sugende underlag bør det  påføres to strøk. 
Andre strøk påføres “vått i vått“. Temperatur under 
påføring skal være min. +10 ºC. Unngå påføring ved 
direkte sollys. Redskap rengjøres med vann.
 
Tørketid
Videre overflatebehandling kan skje når Hey’di Primer 
Fasade er fingertørr, normalt ca. to timer ved +20 ºC.
 
Forbruk
0,1-0,25 liter pr. m2 avhengig av porøsitet og sug i 
underlag.
 

Lagring
Lagres frostfritt i inntil to år.

Pakning
1 liter flaske og 4 liter kanne.

PRODUKTDATABLAD

HEY'DI AS - UTVIKLER
-PRODUSERER-SELGER-IOGFO

R
DE

T
NO

RS
KE

MAR
KED!

SVANEMERKET

2097 0015

SVANEMERKET

2097 0015

PRODUKTINFORM
ASJON/SIKKERHETSDATABLAD - PRODUKTIN

FO
RM

AS
JO

N/
SI

KK
ER

HE
TS

DA
TABLAD - 



HEY’DI AS 
Adresse: Pb 13 Frogner, 
N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no

Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 
nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at 
produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den prosjekterende 
og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved 
feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette 
tekniske datablad. 
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TEKNISKE DATA:
Tørrstoffinnhold: ca. 16 %
pH verdi: 7-8

PRODUKTKODER:
Hey’di varenr:

1 ltr: 1081
4 ltr: 1082

GTIN nr:

1 ltr: 7054150010818
4 ltr: 7054150010825

NOBB nr:

1 ltr: 57869435
4 ltr: 57869446

REVISJONSDATO:
Dato: 03.01.22


