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PREPRUFE® SC1 Primer er en hurtigtørrende bitumenfri primer til montering af 
PREPRUFE® 800PA LT.  

PREPRUFE® SC1 Primer er opløsningsmiddelbaseret, og sikrer en optimal vedhæft-
ning af PREPRUFE® 800PA LT til de fleste materialer.  

    Hurtigtørrende
    Kan anvendes på grøn beton
    Specialudviklet for anvendelse 
          sammen med PREPRUFE® 800PA LT 
    Grøn farve for enkel kontrol af korrekt   
          påføring

TEKNISK DATABLAD - PREPRUFE® SC1 PRIMER

ANVENDELSE

• Anvendes som primer af betonoverflader (inkl. grøn beton)
• PREPRUFE® SC1 Primer kan anvendes på både vertikale og horisontale flader 

ved temperaturer ned til -5°C 

PÅFØRING
• Påføres med rulle eller pensel 
• Overfladen skal være ren, tør, frost- og fedtfri 
• Forbrug: Ca. 10-12m2/l  
• Primeren skal tørre i ca. 30 minutter eller indtil overfladen ikke længere er klistret inden membranen monteres 
• Tørretiden afhænger af temperaturen, og kan være længere ved kolde temperaturer 
• Sørg for at primeren fordeles jævnt på hele overfladen og undgå overforbrug, da dette vil påvirke tørretiden 
• Montage af membranen skal ske samme dag, som underlaget primes 

FORDELE

PAKNING OG OPBEVARING

Pakning: Spand 5 liter
Opbevaring: PREPRUFE® SC1 Primer skal opbevares stående i original emballage i et ventileret rum.

FORHOLDSREGLER

Primeren må IKKE påføres direkte på PREPRUFE® 800PA LT. 

CE-MÆRKING

PREPRUFE® SC1 Primer er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge Byggevareforord-
ningen Nr. 305/2011. 

SIKKERHEDSDATABLAD

Der er påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt. Kan hentes på www.haucon.dk.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk 
eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve: Grøn
Forbrug [m2/l]: ca. 10-12
Tørretid ved 20°C: ca. 30 minutter
VOC [g/l]: 592


