
 

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Primer: 
Typ:  Vattenbaserad akryldispersion 
Kulör:  Vit 
Konsistens:  Tunnflytande 
Torrhalt:  ca 46 % 
Densitet:  1,04 kg/l 
Hållbarhet:  Minst 2 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

7820 1 l flaska 

7822 5 l dunk 

7823 10 l dunk 

 
Härdad primer: 
Kulör:  Svagt vit 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Primer 600 är en akrylbaserad primer som används till förbehandling 

innan spackling och limning. Primern säkerställer stark vidhäftning 

mellan underlag och spackelskikt/lim.  

 

Primer 600 kan användas på alla sugande underlag innan spackling 

med golvspackel. 

 

Primern kan dessutom användas för att förbättra vidhäftningen vid 

limning på golvspackel och anhydrit. 

 

Primer 600 är emissionkraven enligt Emicode EC 1PLUS. 
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Bruksanvisning: 
 
Förbehandling innan limning: Se Produktinformation för respektive lim. 
 
Förbehandling innan spackling: 
 
Förberedelser: Underlaget ska vara torrt och fritt från fett, damm och lösa partiklar. 

 
På sugande underlag förtunnas Primer 600 med vatten (se nedanstående tabell). 
 
På täta underlag som kakel och klinker, målade ytor och terrazzo primas med så kallad 
”slamning” som består av en blandning av vatten, Primer 600 och Golvspackel 656 i 
viktförhållandet 1:1:10. 
 
Utför primning enligt nedanstående tabell: 
 

Primning av underlag* Primas med Primer 600 
förtunnad i förhållandet 

(primer: vatten) 

Primas med 
”slamning”  

Anhydrit, gips 1:5 samt 1:3  

Betong Tät 1:1  

 Sugande 1:2½  

Cementputs Tät 1:1  

 Sugande 1:2½  

Kakel och klinker  • 

Målade ytor  • 

Gjutasfalt 1:1  

Terrazzo  • 

Trä, spån- och fiberskivor Förtunnas ej  

 
Användningstemperatur: Underlagets temperatur ska vara minst 5°C. 
 
Applicering: Applicera Primer 600 i ett jämnt skikt med en tät, inte alltför mjuk borste. Det är viktigt att 

primern bearbetas in väl i underlaget för att få bästa möjliga kontakt. 
 
Ett slamskikt appliceras på underlaget i 1 – 2 mm tjockt skikt. 
 
Innan spackling ska primern vara helt torr och ett slamskikt ska vara vittorrt 
 

Torktid: 30 – 60 minuter, beroende på underlagets temperatur och fuktinnehåll. 
 
Sträckförmåga:  1 l Primer 600 räcker till 10 – 14 m², beroende på underlagets sugförmåga. 

 
Rengöring: Primer på huden tvättas av med tvål och vatten. Rengör verktyg med vatten innan primern 

torkat. 
 
* För flera upplysningar och goda råd, hänvisas till broschyren ”Golvlim och 
Golvspackel - Produktguide”, eller kontakta Teknisk Service. 

 

Säkerhet: 
 

Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte 

produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

 

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK  

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE 

 

 


