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Opløsningsmiddelfri, vedhæftningsforbedrende primer, baseret på 
bitumenemulsion til brug sammen med alle HyDra bitumen membraner.

Det kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, fundamentplader, 
fundamenter og kældervægge. Kan anvendes på alle kendte og egnede 
mineralske underlag såvel som gamle forbehandlede bituminøse malinger 
og belægninger.

Opløsningsmiddelfri og miljøvenlig
Nem behandling
Klar til brug
Hurtig tørring
Kan anvendes med en pumpe/spray, rulle eller børste
Min. 12 mdr holdbarhed, hvis det opbevares koldt, tørt og frostfrit i original emballage

* De viste forbrugsrater er minimumsværdier. Disse kan stige i henhold til 
anvendelsesmåden.

** Disse tider kan variere meget afhængigt af fugtighed, temperatur, belægn-
ingstykkelse og substrat. Tiderne er baseret på standardklimaet + 23 ° C og 50% 
relativ luftfugtighed.

*** Temperatur: komponent, installation og omgivelsestemperatur.

10 l dunk
Min. 12 mdr holdbarhed, hvis det op-
bevares koldt, tørt og frostfrit i original 
emballage

Forbrug* 0.1-0.2 l/m²
Densitet 1.0 kg/l
Tørretid** 45-60 minutter
Arbejds- og tørretemperatur *** +5°C to +30°C

• Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, plant, stabilt, frostbeskyttet, rent og uden spor af olie, fedt, tjære, sten, revner, 
støv, snavs, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer

• Kantene skal brydes og indvendige samlinger afrundes med passende materiale

HyDra Bitumen Primer er klar til brug og anvendes med en bred børste, børste, rulle eller egnet sprøjteteknik jævnt til 
det tilberedte underlag.
Før der påføres bitumenmembran, så skal primeren være tør men stadig være klæbende, dette afhænger af temperau-
tur og luftfugtighed
Beskyt den nyligt anvendte primer fra regn, frost og stærkt sollys, indtil det er helt tørt

• Yderligere information om bitumenmembraner og andre produkter findes på 
vores hjemmeside http://www.haucon.dk/

• Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladet tilgængeligt på www.haucon.dk/
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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.


