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Primer för vidhäftning

Beskrivning :Beskrivning :

Isola G-Primer är en vattenbaserad lösningsmedelsfri
copolymerdispersion som används till System Platon Fogband, Platon
Förseglingsband och Isola Klimatsystem. Produkten säkrar vidhäftning
till de flesta underlag, såväl ute som inne.

AnAnvvändningsområde :ändningsområde :

Primer, impregnering - för vidhäftning av förseglingsprodukter i
System Platon och Isola Klimatsystem. Isola G-Primer kan användas på
både sugande och icke sugande underlag; betong, gipsplattor och --
puts, trä, vattenfast spånskiva mm. Produkten kan också användas som
dammbindare.

Montering :Montering :

Underlaget ska vara torrt, fast och rent från lösa partiklar, damm, fett
mm. På icke sugande underlag ska man alltid använda oförtunnad
primer, på sugande underlag förtunnas primer med vatten enligt tabell
under produktegenskaper. Påföring sker med stor pensel, kvast eller
roller. Fördela primern jämnt över hela underlaget och undvik pölar.
På starkt sugande underlag, som gammal pågjutning, bör man göra
två strykningar. Sörj för god ventilation. Torktiden kan variera från ca 2
timmar på sugande underlag till flera timmar på icke sugande underlag,
beroende av underlaget och temperatur. Brukstemperatur, +5 °C till +30
°C. Temperatur vid påföring skall vara minst +5 °C.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :Lagring :
Förvaras torrt och frostfritt upp till 12 månader från produktionsdatum.

Tillbehör till :Tillbehör till :
Platon Multi 2.05 x 20 m
Platon Gulv

Godkänningar och garantierGodkänningar och garantier
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Isola G-PrimerIsola G-Primer 410092

PrProduktdataoduktdata VVärärdede BeteckningBeteckning
Volum 1000 ml

Material Vandig dispersjon av Butadienstyren kopolymerl -

P R O D U K T DP R O D U K T D AA TT A B L A DA B L A D

SE 2021.04.23 Sida 2/2

www.isola.se


	Isola G-Primer
	Beskrivning :
	Användningsområde :
	Montering :
	Lagring :
	Tillbehör till :
	Godkänningar och garantier

	Isola G-Primer

