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PRODUKTBESKRIVELSE

Løsningsmiddelfri akrylprimer for de fles-
te underlag før sparkling med Uniplan
FR. Primer FR er løst i vann og har
svært lav emisjon og er klassifisert i
Emicode EC 1. Kan også benyttes til å gi
god heft til underlag av fliser, stål osv.

FORARBEID

Underlaget skal være tørt og fritt for
støv, sementhud, fett og andre foruren-
singer. 

PÅFØRING

På sugende underlag, f.eks. betong og
lettbetong primes det med Primer FR i
forhold 1:2 (primer: vann). Ved andre
underlag slik som tette, glatte underlag,
også tidligere malte flater samt treverk,
linoleum mv. benyttes Primer FR kon-
sentrert, alternativt benyttes 
Mapeprim SP.  Ved påføring i flere sjikt
må det primes før neste sjikt påføres.
En god priming er en forutsetning for et
porefritt og plant gulv med god heft til
underlaget. 
Primingen påføres med kost eller sprøy-
te. Påføring av primer med stiv kost kan
bedre inntrengningsevnen til primeren.
Ved sprøyting jevnes primeren ut med
kost. Primeren påføres helst dagen før,
eller så tidlig at den er tørr før sparkling-
en starter. Dette for at primeren skal få
mulighet til å danne en tett ”film”.
Tiden det tar før primeren er tørr (trans-
parent) varierer med temperatur og luft-
fuktighet men er normalt ca. 2 - 5 timer.
Det anbefales ikke å vente lenger enn 24
timer før sparkling med Uniplan FR.
Dersom det oppstår luftporer i sparkel-
massen, skyldes disse normalt for lite
påført, for tynn eller for utvannet pri-
ming, for lav temperatur i underlaget
eller en kombinasjon av disse. 

RENGJØRING

Verktøy og hender kan rengjøres med
vann. Herdet primer kan rengjøres med
alkohol.

FORBRUK

0,1 – 0,2 kg/m2

EMBALLASJE

Leveres i flasker á 1 kg og kanner á 5 kg.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhets-
informasjon, se eget sikkerhetsdatablad.
Sikkerhetsdatabladene finnes på 
www.mapei.com

Løsningsmiddelfri akrylprimer
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MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktene. 
All ovenstående informasjon må likevel
betraktes som retningsgivende og 
gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet 
er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom 
produktet blir benyttet til andre formål
enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.
Alle leveranser fra Mapei AS skjer i hen-
hold til de til enhver tid gjeldende salgs-
og leveringsbetingelser, som anses aksep-
tert ved bestilling.

02.12Primer FR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Farge: Hvit

Spesifikk vekt: 1,03

pH: 7,5

Viskositet: 3.000 mPa*s

Tørrstoffinnhold: 43 %

Lagring: 24 måneder i lukket emballasje.  
Beskyttes mot frost. 

Påføringstemperatur: + 5ºC - + 35ºC.

Tørketid; betong, treverk: 15 - 20 min.

Tørketid; tette, glatte underlag: 30 - 40 min.

Ventetid før sparkling;
betong, treverk: 2 - 3 timer

tette, glatte underlag: 4 - 5 timer

Motstand mot fukt: Meget god

Aldringsbestandighet: Meget god

Motstand mot løsningsmidler og olje: God

Motstand mot syrer og alkalier: God

Temperaturbestandighet: Meget god


