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• Primer for gulv inne.
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Beskrivelse.
Hey’di Primer Gulv er en akryldispersjon som benyttes
som forbehandling for å sikre at Hey’di avrettingsmasser
og flislim får god heft til de fleste underlag.
Bruksområder.
Hey’di Primer Gulv benyttes både på sugende underlag
som påstøp, betong, tre, vannfast spon m.m og ikke
sugende underlag som vinylbelegg, epoxy m.m.
(Glaserte keramiske fliser skal gyses - se bruksveiledning
Hey’di KZ). Hey’di Primer Gulv er kun beregnet for
innendørs bruk, og temperatur ved påføring skal være
min. +10 °C.
Forarbeid - Underlag.
Underlaget må være rengjort og flaten må være fri for
løse partikler, støv, fett m.m. Ikke sugende underlag skal
lettslipes og avfettes.
Utblanding - Bruksmåte.
På ikke sugende underlag og treunderlag skal det alltid
brukes ufortynnet Hey’di Primer Gulv.
På sugende underlag tynnes Hey’di Primer Gulv med
vann i forholdet 1 del primer og 3 deler vann. På sterkt
sugende sementbaserte underlag bør det primes
to ganger. Hey’di Primer Gulv tynnes da med vann i forholdet 1 del primer og 6 deler vann i første strøk og 1 del
primer og 3 deler vann i andre strøk. Påføring foretas
med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og
fordel primeren jevnt over hele underlaget.
Sørg for god ventilasjon.

Tørketid.
Tørketiden
2097 0015 kan variere fra 1 til 3 timer avhengig av
underlag og tørkeforhold. Hey’di Primer Gulv skal være
overflatetørr før videre overdekking, dette gjelder også
mellom flere strøk primer.
Forbruk.
1 liter dekker ca. 5 m² på ikke sugende underlag, på
sugende underlag vil 1 liter dekke fra ca. 5-10 m²
avhengig av underlagets sugeevne.
Lagring.
Lagres frostfritt i inntil to år.
Pakning
1 liter flaske og 4 liter kanne.
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TEKNISKE DATA:
Tørrstoffinnhold:

ca. 50 %

pH verdi:

6,5-8

PRODUKTKODER:
Hey’di varenr:
1 ltr: 1083
4 ltr: 1084
GTIN nr:
1 ltr: 7054150010832
4 ltr: 7054150010849
NOBB nr:
1 ltr: 57869726
4 ltr: 57869745
REVISJONSDATO:
Dato:

03.01.22

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.

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

