
PRODUKTBESKRIVELSE
1-komponent hærdende primer til Bostik PU 2637 samt Silmax byggefugemasse 2620 og Multiseal 2640. Hærdningen ske i reak-
tion med luftens fugtighed og giver en vejrbestandig forankring mod underlaget. Primeren binder også kemisk mod fugemassen

ANVENDELSE
Til grunding før fugning med  PU 2637 samt ved fugning med Silmax byggefugemasse 2620 og Multiseal 2640 mod porøse flader 
som beton, tegl, sten og træ. Det er især vigtigt at forbehandle fede træsorter som for eksempel teak. Primeren fungerer også godt 
på mange metaller og former for plastik, men der bør først udføres en prøve.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fugefladerne skal være tørre og rene. Påfør med pensel indtil underlaget er mættet. På meget sugende og porøse underlag kan 
det være nødvendigt med 2 behandlinger. Lad tørre i mindst 30 minutter (ved +20°C) eller indtil overfladen føles helt tør før fug-
ning.OBS!  Primeren påvirkes af sollys og kan med tiden blive mørkere og derme virke fremtrædende på lyse flader.   Hvis embal-
lagen åbnes gentagne gange, kan primeren blive uklar. Primeren bør da ikke anvendes.

SIKKERHED
Produktet er brandfarligt, og anvendelse forudsætter effektiv ventilation eller anvendelse af åndedrætsværn type A2.For yderlige-
re information, se venligst sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845
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TLF 44 84 15 00
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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 arbejdsmetode 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 5075



TEKNISKE DATA

Konsistens: Tyndtflydende

Hærdesystem: Tørrende

Densitet: Ca. 0,9

Tørstofindhold: Ca. 30 %

Opløsningsmiddel: Toluen, butanol og hexam-
etylen

Fortynding: Skal ikke fortyndes

Brandfarlig: Ja

Flammepunkt: +1°C

Lagring: Mindst 9 måneder i uåbnet 
emballage

Farve: Transparent, gullig

Rækkeevne: Ca. 100 lbm fuge pr. liter
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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 arbejdsmetode 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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