
• Fritt från lösningsmedel

• Effektiv avdammningseffekt

• Förlänger lims och mineraliska avjämningsmassors 
bearbetbarhet

• Lämpad för golv med golvvärme

MÄTNINGSSYSTEM SOM GODKÄNTS AV CERTIFIERINGSORGANET SGS

GREENBUILDING RATING® PLUS-PRODUKT

Avsedd användning
Utförande av en lämplig barriär för neutralisering av den expanderande kemiska reaktionen av gips- och anhydritunderlag före sättning 
av keramikplattor med mineraliska fästmassor och cementbaserade och/eller reglerar absorptionen på mycket porösa underlag.
Material:
- gelform, mineraliska fästmassor; organiska, mineraliska dispersionsfästmassor
- cementbaserade fästmassor och dispersionsfästmassor
- spackel, avjämningsmassor och självutjämnande avjämningsmassor
- spacklade ytskikt, avjämningar, cementbaserad puts och gipsunderlag

Underlag:
- gips- och cementbaserad puts
- Mineralisk överbetong
- anhydrit- och cementbaserad överbetong
- paneler i gipstegel och gipsskivor
- stabila spånskivor, lättbetongblock
- förtillverkade betongelement och betong gjuten på plats

Golv och väggar inomhus, även i våtzoner, utomhus på väggar.

Bör ej användas
På golv utomhus, som tätningsmedel, på underlag av metall, instabilt trä, våta underlag eller underlag utsatta för stigande fukt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förberedelse av underlagen
Underlagen ska vara kompakta, släta och sugande, rena från damm, olja och fett, fria från stigande fukt, utan lösa och ömtåliga delar. 
Lacker och färger ska tas bort helt. Underlaget ska vara stabilt, ej deformerbart och utan sprickor. Gipsbaserad puts ska ha en restfukthalt 
på ≤ 1%, anhydritbaserad överbetong ≤ 0,5%, båda värdena uppmätta med karbidhygrometer.

Förberedelser
Primer A Eco är färdig för användning för applicering på väggar och på golv, som ytisoleringsprodukt med neutraliserande effekt 
på den expanderande kemiska reaktionen av puts och gips- och anhydritbaserad överbetong i kontakt med cementprodukter.  

ANVÄNDNING

PRODUKTSORTIMENT FÖR PLATTSÄTTNING & GOLVLÄGGNING / Preparering av underlag
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Certifierad, miljövänlig, vattenbaserad grundfärg för torra absorberande 
underlag baserade på mineral, cement, gips eller anhydrit, idealisk för 
GreenBuilding. enkomponent, fritt från lösningsmedel, med mycket lågt 
utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Skonsam för miljön och operatörernas 
hälsa.

Primer A Eco bildar en isolerande, sammanhängande film som har en 
neutraliserande effekt på den expanderande kemiska reaktionen av gips- 
och anhydritunderlag i kontakt med mineraliska bruk och lim. Reducerar och 
reglerar absorptionen på mycket porösa underlag.

Primer A Eco
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Skaka om dunken ordentligt innan den öppnas så att vätskan kan spridas homogent. På underlag av olika slag som är kompakta och 
mindre sugande ska Primer A Eco appliceras utspädd 1: 1 med vatten, i två skikt, för att garantera att produkten tränger in bättre. För att 
reducera och reglera vattenabsorptionen eller fixera pulvret på mycket porösa underlag kan Primer A Eco spädas ut upp till 1:3 med rent 
vatten, för att förbättra primerns genomträngningsförmåga i underlaget. Häll upp den mängd vatten som behövs för utspädningen i en 
hink och tillsätt Primer A Eco i det angivna förhållandet. Rör om snabbt före användning.

Applicering
Applicera en tunn och likformig film, helst med hjälp av en syntetfiberroller med kort borst eller en flatpensel. Upprepa arbetsmomentet 
men utför appliceringen i motsatt riktning. Den tydliga gröna färgnyansen på Primer A Eco gör det möjligt att genast bedöma om 
appliceringen är slutförd och likformig. På mycket porösa underlag ska flera skikt utföras, efter att den föregående strykningen torkat 
helt. Häll inte primer direkt på golvet. Se till att Primer A Eco inte blir kvar på ytan och kontrollera att det inte bildats en film på ytan.

Rengöring
Primer A Eco avlägsnas från verktyg och andra ytor genom att tvätta med vatten innan produkten sluthärdar.

ANVÄNDNING

Efter appliceringen av Primer A Eco och före plattsättningen måste du kontrollera att underlagets fukthalt är lämplig för applicering 
av den typ av ytbeläggning som valts. Applicering av Primer A Eco på sugande underlag förbättrar bearbetbarheten för spackel och 
avjämningsmassor och är oumbärlig vid applicering av självutjämnande avjämningsmassor, särskilt vid tunn tjocklek.

ÖVRIGA ANVISNINGAR

Den certifierade beredningen av gips- eller anhydritbaserade underlag före läggningen av mineraliska eller cementbaserade fästmassor, 
spackel, avjämningsmassor, mineraliska eller cementbaserade självutjämnande avjämningsmassor, utförs med en miljövänlig, 
vattenbaserad ytisoleringsprodukt, enkomponents, GreenBuilding Rating® Eco 5, typ Primer A Eco från Kerakoll Spa. Applicera med 
roller eller flatpensel för en genomsnittlig åtgång på ≈ 0,15 - 0,25 kg/m². Underlaget ska vara helt rent, torrt och fritt från stigande fukt.

STANDARDSPECIFIKATIONER

Utseende  grön vätska
Specifik vikt ≈ 0,99 kg/dm3

Förvaring ≈ 12 månader i originalförpackningen
Obs förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor
Förpackning dunkar 25 / 5 kg
Spädningsförhållanden:
- izolacijski premaz za mavec in anhidrit färdigt att använda / 1 del Primer A Eco : 1 del vatten
- reglering av absorptionen  1 del Primer A Eco : 2 – 3 delar vatten
Viskositet ≈ 17.9 mPa · s, rotor 1 RPM 100 Brookfield-metoden
pH ≈ 7,5
Temperaturgränsvärden för användning från +5 °C till +35 °C
Minsta väntetid före beläggning:
- izolacijski premaz za mavec in anhidrit ≥ 4 h
- reglering av underlagens absorption ≥ 1 h
Maximal väntetid före beläggning ≤ 24 h
Åtgång ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, 
underlagets absorption.

TEKNISKA DATA ENLIGT KERAKOLLS KVALITETSSTANDARD
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Uppgifterna för Eco- och Bio-klassificeringarna hänvisar till GreenBuilding Rating® Manual 2012. Denna information uppdaterades i september 2017 (ref. GBR Data Report - 10.17). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för 
tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den 
hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen 
eller utförandet av arbetena ska denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för 
den avsedda användningen.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- applicera inte på ojämna underlag eller underlag som fordrar hög skikttjocklek
- kontrollera att underlaget är helt rent, torrt och kompakt
- applicera produkten igen om den sköljs bort eller avlägsnas mekaniskt
- innan en ny applicering görs ska ett test för vidhäftning vid underlaget göras
- ska inte användas som tätningsmedel
-  kontrollera med karbidhygrometer att gipsets fuktighet är ≤ 1% och att anhydritens är ≤ 0,5% vid tillfället för plattsättningen.  

Följ tillverkarens anvisningar
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com

OBS!

INOMHUSLUFTENS KVALITET (IAQ) VOC - UTSLÄPP AV FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN
Överensstämmelse EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 1230/11.01.02

PRESTANDA
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