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• Vattenbaserad primer för täta underlag
• Färdigblandad
• Snabbtorkande
• Inomhus användning
• Smidig att applicera med roller/pensel eller borsta

Produkt
1-komponents vattenbaserad polymer dispersion med tillsats av sand, max. kornstorlek 0,5 mm.

Vidhäftningsprimer för Alfix flytspackel och fästmassor.
Används på täta, ej sugande underlag. 
Rollbar konsistens.
Färg: Vit 

Åtgång
0,1 - 0,2 ltr./m² 
Motsvarar: 150 - 250 g/m² beroende  på underlag.

Förpackning
3 och 10 liters hink av återvunnen plast

Underlag
Lämplig för ej sugande underlag som t.ex. flytbetong, slätt och tät betong, keramiska plattor, naturstena, 
terazzo etc.
Metall och ytbehandlad träunderlag. 
Epoxi og målarfärg. 
Homogen vinyl og linoleum, med bra förankring mot underlaget.

OBS! 
Eventuell golvvärme skall vara avstängd minimum 3 dygn innan appliceringen av Alfix UniversalPrimer. 
Får tidigast anslutas 7 dygn efter färdig spackling/plattläggning.

Förbehandling
Underlaget skall vara fast, stabilt, torrt och rengjort för damm, fett och betongslamm. Det får inte vara 
genomgående sprickor i betongunderlaget.
Organiskt smuts som fett, tvål och vax avlägsnas med Alfix Grundrent, enligt anvisningen. 
Ta bort allt  löst sittande rester/flingor av målarfärg.
Eventuella limrester från plastmattor, vinyl, linoleum, träbeklädnad ec. skall slipas bort innan primning. 
Befintliga underlag som plastmattor, vinyl, linoleum, lackerad träbeklädnad, epoxi och målarfärg måste 
ruggas/slipas. 
Metallskivor rostskyddas. 
Rostfritt stål avfettas med aceton eller liknande. 

Bruksanvisning
Alfix UniversalPrimer redo för användning efter en noggrann omrörning.
Underlaget appliceras i ett tunt, enhetlig lager med roller, borsta eller pensel. 
Undvika sjöar/fritt stående vätska. Primeren skall vara torr i ytan innan nästa steg. 
Lufttemperatur samt underlagets temperatur samt Alfix UniversalPrimer får inte vara lägre än +10°C. 
Spackling/plattläggning ska utföras inom max 3 dygn efter appliceringen, annars skall underlaget applice-
res igen. 

OBS!
Vid tveksamhet rekommenderas det att testa häftförmågan vid ett ”frimärketest”. 
Draghållfastheten skall vara minimum 1 N/mm².

Rengöring
Värktyg rengöras med vatten innan det hinna torka. 
Fastsittande torr Alfix UniversalPrimer avlägsnas mekaniskt. 
Produktrester, rengöringsvatten och hinkar med rester kastas enligt gällande lokala regler. 
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Provningar
EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emisionkontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar
- Alfix broshyr: ”Plana underlag - Gjutning och sparkling med PlaneMix”
- Produktinfo för Alfix Grundrens
- Säkerhetsdatablad
- Gulvbranchens ”Gulvfakta”

Tekniske data
Arbetstemperatur  +10°C - +30°C
Densitet  1,33 kg/liter
Torktid    Ca 30-120 minuter *)
Åtgång      0,1- 0,2 ltr./m² motsvarar 150 – 250 g/m² beroende på underlag.
pH  Ca 8,5
Lagring  Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning.

*) Alla tekniska data är vägledande och  gäller vid optimala förhållande inomhus (+20°C og 50% RF). 


