Tekniskt datablad
Liquid Rubber B-Primer

B-Primer

Primer för Liquid Rubber-beläggningar

B-Primer används som primer för flytande gummibeläggningar. B-primer kan användas i många
situationer som ett limskikt. Till exempel på stenar, betong, trä och många andra porösa ytor.
B-Primer används som ett förskikt för skyddande beläggningar av Liquid Rubber.
TILLÄMNING
_______________________________________________________
B-Primer är en vattenbaserad miljösäker primer
som används som ett första vidhäftningsskikt för
Liquid Rubber. B-Primer är helt vidhäftande mot
ytan och efter härdning resulterar det i ett tunt
grundskikt.
B-Primer är enkomponentprodukt och kan
appliceras med pensel, målarulle eller luftfritt
sprutsystem. Eftersom B-Primer härdar genom
indunstning rekommenderas en appliceringstemperatur på 15-200 C. Applicera i ett tunt lager. Produkten är torr vid beröring inom några
minuter. Därefter kan ett lager av Liquid Rubber
appliceras. B-Primer måste appliceras på en torr
yta, fri från smuts, damm och fett. Applicering rekommenderas inte om kraftiga regn är nära förestående eller i en miljö med hög luftfuktighet. Se
applikationsmanualen eller konsultera din Liquid
Rubber-representant för mer information.

VARNING
_______________________________________________________
Endast för industriellt bruk. Förvaras oåtkomligt
för barn. Undvik lagring under 5° C. Se säkerhetsdatabladet innan du använder B-Primer.
TECHNICAL
SERVICE
_______________________________________________________
T: +46 660 43 12 50
E: info@liquidrubbersweden.se
W: www.liquidrubber.se

B-Primer måste appliceras med en täckning mellan 4-8 m2 / liter. Viktigt: använd alltid B-Primer
som ett grundskikt under serien Liquid Rubber på
ytorna bitumen, betong, porösa stenar, trä, zink,
koppar, aluminium och galvaniserat stål (beroende på zinkkoncentrationen). B-Primer är inte
nödvändigt på stål, korroderat stål, blästrat stål,
pvc, plast, skum och många isoleringsmaterial.

BEGRÄNSNINGAR
_______________________________________________________
B-Primer är lätt alkalisk. Vid användning av denna produkt, följ lämpliga säkerhetsåtgärder, använd handskar, ögonskydd och annan lämplig
skyddsutrustning. B-Primer kan inte appliceras
när utomhustemperaturen eller yttemperaturen
är lägre än 50 C. Det icke-härdade membranet kan
skada när det fryser och kan inte appliceras på
våta eller frysta ytor.
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