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• Vandbaseret primer til tætte underlag
• Klar til brug
• Hurtigtørrende
• Indendørs anvendelse
• Let at påføre med rulle

Produkt
1-komponent vandbaseret polymerdispersion med tilslag af sand, max. kornstørrelse 0,5 mm.

Hæfteprimer for Alfix flydespartelmasser og fliseklæbere på tætte, ikke-sugende underlag.
Rullebar konsistens.
Farve råhvid.

Forbrug
0,1 - 0,2 ltr./m² svarende til 150 - 250 g/m² afhængig af underlag.

Emballage
3 og 10 liters genbrugsplastspand. 

Underlag
Ikke sugende underlag som glat og tæt beton, keramiske fliser, natursten og terrazzo.
Metal og overfladebehandlet træunderlag.
Epoxy og maling.
Homogen vinyl og linoleum.
Eventuel gulvvarme slukkes 3 døgn før påføring af Alfix UniversalPrimer og bør først tændes tidligst 
7 døgn efter endt spartling.

Forbehandling 
Underlaget skal være bæredygtigt og stabilt, tørt, rengjort for støv, fedt, overfladeslam samt fri for 
gennemgående revner.
Afrensning af fedt, voks og sæberester foretages med Alfix Grundrens. 
Kontroller at evt. maling er fastsiddende og ikke afsmittende.
Limrester fra vinyl, linoleum, træbelægninger mm. bør slibes bort inden primning.
Eksisterende tætte underlag som for eksempel homogen vinyl, linoleum, epoxy og maling ruslibes/matteres. 
Stålplader rustbeskyttes. 
Rustfrit stål affedtes med acetone eller lignende.

Brugsanvisning 
Alfix UniversalPrimer er klar til brug efter en grundig omrøring. 
Påføres underlag i et jævnt tynd lag med korthåret malerrulle eller kraftig pensel/kost.  
Undgå søer. Primeren skal være tør inden videre behandling. 
Omgivende temperatur samt underlag og Alfix UniversalPrimer bør ikke være lavere end +10°C.
Spartling skal udføres inden for 3 døgn efter primning. 
Herefter skal underlaget primes igen inden spartling.

Bemærk!
Ved tvivlstilfælde anbefales det at teste Alfix UniversalPrimers vedhæftning til underlaget på et mindre 
område inden udførelse af primerarbejdet.
Vedhæftningen skal være mindst 1 N/mm².

Rengøring
Værktøj rengøres med vand inden tørring.
Indtørret Alfix UniversalPrimer fjernes mekanisk.
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. lokale myndigheders 
regler.
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Afprøvninger
EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emisionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger
• Anvisningen ”Plane underlag - Støbning og spartling med PlaneMix” 
• Produktinfo for Alfix Grundrens
• Sikkerhedsdatablad
- Gulvbranchens ”Gulvfakta” 

Tekniske data
Arbejdstemperatur +10°C - +30°C
Densitet  1,33 kg/liter
Tørretid  Ca. 30-120 minutter *)
Forbrug  0,1- 0,2 ltr./m² svarende til 150 – 250 g/m² afhængig af underlag.
pH  Ca. 8,5
Lagring  Ca. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage.

*) Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20°C og 50% RF).  
De oplyste værdier er derfor vejledende.


