
DAFA vannbasert primer
DAFA vannbasert primer er en del av DAFA AirStop System 

DAFA AirStop System®

Bruksområde
DAFA vannbasert primer brukes der vedheft 

til underlaget ønskes forbedret. Det anbefales 

å bruke primer på sugende underlag som 

sement- og gipsfiberplate, betong, stein, mur-

stein og murverk av kalksand, fibrøst underlag 

av myke fiberplater, trematerialer, tre (høvlet 

eller ru) osv. 

Fordeler 
• Vannbasert og fri for oppløsningsmidler 

• Forsterker vedheft

• Skifter farge ved oppherding

• Kan fjernes ved bruk av vann før herding

• God vannbestandighet etter herding

• DAFA vannbasert primer er registrert i 

databasen for byggeprodukter som kan 

brukes i svanemerkede bygg.

Utførelse
Kontaktflater skal være helt rene, tørke, fett- 

og oljefrie. Primeren ristes godt før bruk. Påfør 

primeren jevnt og grundig med pensel eller 

malerrulle. 

Før tape limes på skal primeren avluftes,

avhengig av temperaturen og underlaget, 

inntil det skifter farge til mørk grå.

Innhold per 
flaske

Antall per 
kasse NOBB-nr. DAFA nr. EAN-nr.

1000 ml. 6 flasker 56646732 620037504 5705636476483

Sikkerhet ved bruk
Sørg alltid for god ventilasjon. Bruk alltid 

gummihansker og vernebriller. Unngå lang-

varig kontakt med hud. 

Oppbevaring
Oppbevares hermetisk lukket, tørt og ikke i 

direkte sollys ved temperaturer mellom +15 

°C og +25 °C.

Kvaliteten og egenskapene forblir uendret i 

lang tid. Likevel anbefales det å bruke mate-

rialet innenfor 12 måneder.

Tekniske spesifikasjoner

Farge før herding Lys blå

Farge etter herding Mørk grå

Tørketid (hinnedannelse) Ca. 9 minutter (avhenger av lagtykkelse)

Forbruk Ca. 100 g/m2 (avhenger av underlaget)

Brukstemperatur Ikke under -10 °C

Lagringstid Uåpnet 12 måneder 

MAL-kode 00-1
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Garanti.
Valget av folie avgjør om DAFAs 

funksjons- og produktgaranti 
dekker i 15 eller 30 år. Alle 

tilbehørsproduktene følger den 
valgte foliens garantiperiode.
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DAFA vannbasert primer skal pensles eller 

rulles på underlaget.
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