
DAFA vattenbaserad 
primer
DAFA vattenbaserad primer är en del av DAFA AirStop System 

DAFA AirStop System®

Användning
DAFA vattenbaserad primer används när

man vill få en förbättrad vidhäftning mot 

underlaget. Vi rekommenderar att primern 

används på sugande underlag som cement 

och gipsfiberskivor, betong, sten, tegel 

och kalksand murverk, fibrösa underlag av 

mjukfiberplattor, trämaterial, trä (hyvlat eller 

ohyvlat) m.m. 

Fördelar 
• Vattenbaserad och lösningsmedelsfri 

• Förstärker vidhäftningen

• Ändrar färg vid härdning

• Kan tas bort med vatten före härdning

• God vattenbeständighet efter härdning

• DAFA vattenbaserad primer är registre-

rad i databasen för byggprodukter som 

kan användas  i Svanenmärkta konstruk-

tioner.

Utförande
Kontaktytorna måste vara helt rena, torra 

och fria från fett och olja. Primern skakas 

noga före användning. Applicera primern 

jämnt och noggrant med pensel eller roller. 

Låt primern luftas innan tejpen appliceras

beroende på temperaturen och underlaget, 

tills den skiftar färg till mörkgrå.

Innehåll per 
flaska

Antal per 
låda DB-nr DAFA-nr EAN-nr

1000 ml. 6 flaskor 2093684 620037504 5705636476483

Säkerhet vid användning
Säkerställ alltid tillräcklig ventilation. An-

vänd alltid gummihandskar och skydds-

glasögon. Undvik långvarig kontakt med 

huden. 

Förvaring
Förvaras hermetiskt tillsluten, torrt och inte 

i direkt solljus vid temperaturer mellan 

+15 °C och +25 °C.

Kvaliteten och egenskaperna förblir oför-

ändrade under lång tid. Det rekommen-

deras dock att materialet används inom 12 

månader.

Tekniska specifikationer

Färg före härdning Ljusblå

Färg efter härdning Mörkgrå

Torktid (hudbildning) Ca 9 minuter (beroende på skikttjocklek)

Förbrukning Ca 100 g/m2 (beroende på underlaget)

Användningstemperatur Inte under -10 °C

Förvaringstid Oöppnad i 12 månader 
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Garanti.
Valet av folie avgör om DAFA:s 
funktions- och produktgaranti 

gäller i 15 eller 30 år. Alla 
tillbehörsprodukter har samma 

garantiperiod som den valda 
folien.
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DAFA vattenbaserad primer ska penslas 

eller rollas på underlaget.
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