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GRUPPEN
EPOXY

TEKNISK DATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE 
Primer + Varnish er en en-komponent forsegler, til silkecement og andre gulve, spredes jævnt og 
efterlader en helt homogen film til at forsegle og porrefylde, det primære formål er at opbygge en 
primer til den endelige forsegling med GI 614.
Primer + Varnish tørre på ca. 2 timer; du kan anvende Varnish + Primer på kort tid; og forhindrer 
rullemærker i GI 614.

- Kan påføres både på gulve og vægge
- Fås i et stort udvalg af farver.
- UV stabil.
- Nem rengøring med våd klud og neutral sæbe
- Giver god slidstyrke.

ANVENDELSE
Anvendes som primer og porrefylder, før der lakeres med GI 614 eller GI 631.
Påfør Primer + Varnish i et ensartet lag, så overfladen er forseglet, lad den tørre i 4 timer for der 
påføres Gi 613 eller GI 614.
FORBEREDELSE AF UNDERLAGET:
Underlaget skal være tørt og rent, frit for løstsiddende materialer.

UDLÆGNING:

Monteres i temperaturer mellem 10ºC og 30ºC.
materiale forbrug afhænger af underlaget sugeevne: 0,05 til 0,3 kg. pr. m2

Primer + Varnish
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Primer + Varnish

MATERIALE DATA
Farve: transparent 
Opbevaringsbetingelser: I de oprindelige forseglede enheder, tørt, køligt og frostfrit.
Holdbarhed:  6 måneder efter produktionsdato.

TEKNISKE DATA
Aspekt: Hvid væske.
Massefylde: 1,01 kg / L

BEHANDLINGSTID:

Ved 50% rel. luftfugtighed og omgivelsestemperatur på 20º C
Potlife: 1 Time.

HÆRDETID
Ved 50% rel. luftfugtighed og underlagstemperatur på 20º C
Gangbar: 4 timer
Fuldt hærdet: 7 dage.

SIKKERHEDSANBEFALINGER

Undgå kontakt med øjne og hud.
Brug gummihandsker og sikkerhedsbriller.
Opbevares utilgængeligt for børn.
De tomme spande skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser.




