
EPX-V Primer
Komponent A

Lei av den grå og triste fargen på betongen?
Grunn med EPX-V Primer før du maler for å få et
optimalt resultat. Becker EPX-V Primer er en
matt 2-komponent epoxyprimer som brukes
som grunning/feste-grunning på gamle og nye
ubehandlede betongflater, keramiske og glatte
flater innendørs. Det kan også brukes til å
grunne tidligere epoxylakkerte gulv som skal
males med EPX-V Gulvmaling. Malingen tørker
raskt og kan overmales etter to timer.  

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull

BINDEMIDDEL
Epoxy

VOC
Grenseverdi (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktets VOC <
140 g/l.
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Oppbevares frostfritt

Brukes som grunning og feste-primer på f.eks. betong
Fester svært godt på harde flater
Tørker raskt og kan overmales etter 2 timer
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Påføring
Blanding: 3 deler EPX-V Primer Komp. A med 1 del EPX-V
Primer komp B. Tilsett 20% vann. OBS! Bland grundig i 2
minutter, gjerne med en drill på lav hastighet. Etter at
herding er tilsatt, har produktet 1 times brukstid, pot-life,
og er deretter ubrukelig. 

Del ikke forpakningene. Manglende omrøring eler feil
blandingsforhold kan forårsake dårlig herding og dårlige
malingsskikt. 

Påføring: Påfør 1-2 strøk avhengig av underlagets
beskaffenhet. For best mulig feste mellom lagene, mal
neste strøk innen 24 timer. Bruk gjerne engangs-verktøy
da lavmolkylær epoxy er allergifremkallende før herding.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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