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TEKNISK DATABLAD - HYDRA SAM PRIMER
Farveløs primer til overflader for vedhæftning af HyDra SAM 1,5 Wall vandtætningsmembran.
HyDra SAM Primer kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, fundamenter og kældervægge. Vedhæfter på alle kendte og egnede mineralsubstrater såsom
kalksandsten, teglsten, betonsten, beton, porebeton, puds og støbt gulv.

Arbejdstemperatur
mellem -5°C
& +30°C

Opløsningsmiddelfri og
miljøvenlig

Kan påføres
med børste

Kan påføres
med rulle

Klar til brug

TEKNISK DATA
Forbrug*
Densitet
Kan bruges efter**
Arbejdstemperatur***

FORDELE
0,15-0,25 l/m²
1,0 kg/l
45 minutter
-5°C til +30°C

* Det viste forbrug er minimumsværdi - Afhænger
af påførelsesmetoden.
** Tiden kan variere afhængigt af fugtighed, temperatur, tykkelse og underlag. Tiden er baseret på
klima: +23°C og 50% relativ luftfugtighed.
*** Temperatur: Komponent, installation og
omgivelsestemperatur.

 Opløsningsmiddelfri og miljøvenlig
 Klar til brug
 Påføres med rulle eller børste

FORBEREDELSE AF UNDERLAG
• Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, jævnt, stabilt, rent og uden spor af olie, fedt, tjære, revner, støv, snavs, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer
• Kanterne skal brydes (affasning) og indvendige samlinger afrundes (hulkehl) med passende materiale

ANVENDELSE
• HyDra SAM Primer er klar til brug og påføres med en bred børste eller rulle, som jævnt fordeler primeren på underlaget
• Så snart HyDra SAM Primer er tørret på overfladen og bliver gennemsigtig, kan HyDra SAM 1,5 Wall membranen påføres
- OBS primeren skal stadig være klisteret men ikke våd.

LEVERINGSENHEDER OG OPBEVARING
5 liter spand | 60 spande/palle |
Pallevægt: ca. 350 kg
Ved frostfri opbevaring mindst 12 måneders holdbarhed.

CE-MÆRKNING
Produktet er ikke underlagt en
harmoniseret standard og skal derfor
ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

SÆRLIGE NOTER
•
•
•
•

Beskyt den nyligt anvendte primer fra regn, frost og stærkt sollys, indtil det er tørt
Ved lave temperaturer i forbindelse med høj luftfugtighed kan tørretiden forsinkes
Yderligere oplysninger om vandtætningsprodukter kan findes på vores hjemmeside www.haucon.dk
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladet som er tilgængeligt 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.
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