
PRODUKTBESKRIVELSE
En opløsningsmiddelfri dispersionsbaseret primer til grundbehandling indendørs inden påføring af Bostik gulvspartel eller Bostik 
fliseklæb. Primer 6000 anvendes til at mindske underlagets sugeevne, forbedre vedhæftningen, støvbinding samt poretætning.

ANVENDELSE
Til alle typer af underlag som kan belægges med Bostik gulvspartel.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Sørg for at underlaget er fri for støv, smuds, olie, fedt, voks etc. Slamlag slibes eller fræses væk. Primer 6000 påføres påføres 
fortyndet med vand i forhold 1.3. På stærkt sugende underlag anbefales der 2 lag primer. På gulvgipsplader og træplader 
påføres primeren i forholdet 1:1. På træ, klinker, sten og lign. påføres primeren koncentreret. På hårde glatte flader anbefales at 
fladen blandes med koncenteret primer og gulvspartel i forholdet 1:1. Primeren skal arbejdes godt ned i underlaget med kost. 
Undgå søer. Spartling og lægning af keramiske materialer kan ske så snart primeren er tør og skal udføres inden 1 døgn for at 
opnå optimal vedhæftning.

SIKKERHED
Produktet indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarlig. For yderlig 
information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og 
anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til 
hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsme-
tode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets 
anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger 
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
PRIMER 6000



TEKNISKE DATA

Materialetype: Polymerdispersion

Opløsningsmiddel: Vand

Farve: Hvid. Transparent efter tørring

Tørretid: 30-60 minuter afhængig af
underlagets sugeevne, tem-
peratur og fugtighed.

Forbrug: 1 liter til 10-14 m²  fortyndet 
med vand i forhold 1:3, på 
normalt sugende underlag

Fortynding: Se produktbeskrivelse

Emballagestørrelse: 1 liter flaske, 5 liter dunk, 15 
liter dunk, 1000 l cont.

Påføring: Børste, pensel eller rulle

Påføringstemperatur: Ikke under +6ºC
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