
BESKRIVNING AV PRODUKT
1-komponent härdande primer för Bostik PU 2637 samt Silmax Byggfog 2620 och Multiseal 2640. Härdningen sker under inverkan 
av luftens fuktighet och ger en väderbeständig förankring mot underlaget. Primern binder även kemiskt mot fogmassan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För primning före fogning med PU 2637 samt vid fogning med Silmax Byggfog 2620 och Multiseal 2640 mot porösa ytor såsom be-
tong, tegel, sten och trä. Speciellt feta träslag som t ex teak är viktigt att förbehandla. Primern fungerar även bra mot många me-
taller och plaster, dock bör prov utföras.

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna skall vara torra samt fria från damm och smuts. Applicera med pensel på fogytorna tills underlaget är mättat. På mycket 
sugande och porösa underlag kan det vara nödvändigt med 2 behandlingar. Låt torka (tidsintervall vid 23°C) minst 30 minuter el-
ler tills ytan känns helt torr och maximalt 4 timmar före fogning. OBS! Primern mörknar genom påverkan av ljus och kan missfär-
ga ljusa ytor, vilket bör beaktas vid applicering. Förpackning som öppnats upprepade gånger gulnar starkt. Detta innebär att pri-
mern inte skall användas.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För 
ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
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resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
PRIMER 5075



TEKNISK DATA

Konsistens Tunnflytande

Härdsystem Torkande och härdande

Densitet ca 0,9

Torrhalt ca 30%

Lösningsmedel Xylen, MEK

Förtunning Får ej förtunnas

Brandfarlig Ja

Flampunkt +1ºC

Lagringstid 9 månader i oöppnad förpack-
ning

Färg Transparent, gulaktig

Täckförmåga ca 100 lpm fog/liter
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