
DAFA universal primer
DAFA universal primer er en del af DAFA AirStop System 

Anvendelse
DAFA universal primer anvendes, hvor fx. 

DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan 

opnå tilstrækkelig vedhæftning til under-

laget. Det anbefales at anvende primer på 

sugende underlag som tegl, beton, porebe-

ton, natursten mv.  

Fordele 
• Sprayfunktion gør det nemt at påføre 

• Forstærker vedhæftning

• Hurtigtørrende

• Transparent 

• DAFA universal primer er optaget i 

databasen for byggeprodukter, som kan 

anvendes i Svanemærket byggeri

Montage
Kontaktflader skal være rene, tørre, fedt- og 

oilefrie. Primeren rystes grundigt før brug. 

Påfør primeren jævnt og grundigt. 

Indhold pr. dåse DB nr DAFA EAN nr

500 ml 1984522 620033110 5705636456522

Opbevaring
Vare opbevares tørt og mørkt ved tempe-

raturer mellem +5 °C og +40 °C.

 

Kvaliteten og egenskaberne forbliver 

uændret i lang tid. Dog anbefales det at 

anvende materialet inden for 12 måneder.

NB! Maling, lak og plastoverflader kan 

misfarves. Beskyt følsomme overflader, 

eller foretag en test af disse materialer før 

påførelsen. 

Tekniske specifikationer

Udluftningstid +20 °C ca. 10 minutter
+5 °C ca. 20 minutter 
 0 °C ca. 30 minutter
-5 °C ca. 40 minutter

Forbrug
1 flaske 500 ml rækker til ca. 50 løbende meter  
(40 mm bredde) afhængig af underlagets porøsitet

Peel-værdi AFERA 5001, 30 N/25 mm

Anvendelsestemperatur Ikke under -5 °C

Lagringstid Uåbnet 12 måneder. Opbevares tørt og ved + 5 °C til +25 °C
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Garanti.
Det er valget af folie, som  

afgør, om DAFAs funktions- og 
produktgaranti dækker i 15 eller 
30 år. Alle tilbehørsprodukterne 

følger den valgte folies garan-
tiperiode.

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 15

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 15

Year

DAFA
F

u
n

c tion and Product W

ar
ra

n
ty30

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 30

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty

10
Year

Ved meget porøse og sugende underlag 

bør primeren pensles på underlaget.

Find sikkerhedsdatablad på dafa-build.com

dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

DAFA AirStop System®

https://dafa-build.com/dk/download

