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Indeholder:  
Påføring: 
Farve: 
Hærdetid: 
Påføring:  
Rækkeevne:  Ca. 4-8 m2 pr. ltr. alt efter overflades beskaffenhed.
Fortynding: 

Kvalitetssilikatblanding og accelerator. 
Min 2 omgange.
Farveløs 
24 timer ved 1 grad. 
Pensel, rulle eller sprøjte. 

PRODUKTBESKRIVELSE:

- VINTER
SPS PRIMÆR Vinter er en tokomponent diffusionsspærre til alle overflader, baseret på silikater af højeste 
kvalitet, fri for opløsningsmidler og bifenyler. SPS Primær Vinter er en videreudvikling af den anerkendte 
højteknologiske PCB spærrer SPS Primær.

ANVENDELSE:

Anvendes inden- og udendørs på alle PCB-holdige overflader, som vægge, lofter, gulve m.m. 

SPS PRIMÆR Vinter hæfter på de fleste overflader, og er særligt egnet til mineralske overflader så som beton, 
teglsten, puds m.m.

Før anvendelse, skal overfladen være ren, tør, fri for løse emner og støv. 

SPS PRIMÆR Vinter kan som noget helt unikt sprøjstes på, men er også let at påføre med rulle eller pensel. 
Husk altid at anvende briller og handsker til arbejdet, samt åndedrætsværn ved påførsel med sprøjte!

SPS PRIMÆR Vinter påføres af min. 2 omgange med ca. 30 min. mellemrum (eller ved tape-tørt) ved færdig 
behan-dling skal SPS PRIMÆR Vinter danne en tæt og ensartet film på overfladen og være min. 120 um, tørre 
områder genbehandles indtil de er mættede. Brug lagtykkelsesmålerne fra TWO Teknik til at bestemme 
lagtykkelsen af forseglingen, og husk at benyt disse til efterfølgende KS materiale.

EFTERBEHANDLING:

Efter 24 timers hærdetid, kan der arbejdes videre på overfladen. Ved overmaling bør der foretages en test et 
mindre synligt sted for at kontrollere kompatibilitet. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at prime 
overfladen inden overmaling eller filsning.

SPS PRIMÆR Vinter er kompatibel med de fleste fugetyper, malinger, fliseklæber. (Test bør altid udføres for at 
sikre vedhæftning). SPS PRIMÆR Vinter leveres som udgangspunkt transparent.   

TEKNISKE DATA:

Rengøring:  
Affald: 
Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn.

Kan ikke fortyndes.
Værktøj kan ikke genbruges efter brug.
Sorteres og deponeres som maling.

Sikkerhedsregler for malearbejde 93: 00-03 
(Åndedrætsværn er dog ikke påkrævet, ved påførsel 
med rulle og pensel da SPS PRIMÆR Vinter  ikke 
indeholder opløsningsmidler.) Ved arbejde på større 
overflader bør der altid sikres udluftning.
Husk altid at anvende beskyttelsesbriller og 
handsker til arbejdet.

- tlf.:72 30 20 31


