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

DAFA AirStop System®

Anvendelse
DAFA vandbaseret primer anvendes, hvor

vedhæftning til underlaget ønskes 

forbedret. Det anbefales at anvende primer 

på sugende underlag som cement- og 

gipsfiberplade, beton, sten, mursten og 

kalksand, murværk, fibrøst underlag af bløde 

fiberplader, træmaterialer, træ (høvlet eller 

ru) mv.  

Fordele 
• Vandbaseret og fri for opløsningsmidler 

• Forstærker vedhæftning

• Skifter farve ved ophærdning

• Kan fjernes med vand før hærdning

• God vandbestandighed efter hærdning

• DAFA vandbaseret primer er optaget 

i Nordic Ecolabellings database for 

byggeprodukter, som kan anvendes i 

Svanemærket byggeri 

Udførelse
Kontaktflader skal være helt rene, tørre, 

fedt- og oilefrie. Primeren rystes grundigt før 

brug. Påfør primeren jævnt og grundigt med 

pensel eller malerrulle.  

 

Inden tape påklæbes, lad primeren aflufte

afhængig af temperaturen og substratet, 

indtil det skifter farve til mørk grå.

Indhold  
pr. flaske

Antal  
pr. kasse DB nr. DAFA nr. EAN nr.

1000 ml. 6 flasker 2093684 620037504 5705636476483

Sikkerhed ved anvendelse
Sørg altid for god ventilation. Anvend altid 

gummihandsker og sikkerhedsbriller. Und-

gå længerevarende kontakt med huden. 

Opbevaring
Opbevares hermetisk lukket, tørt og ikke i 

direkte sollys ved temperaturer mellem  

+15 °C og +25 °C.

 

Kvaliteten og egenskaberne forbliver 

uændret i lang tid. Dog anbefales det at 

anvende materialet inden for 12 måneder.

Tekniske specifikationer

Farve før hærdning Lys blå

Farve efter hærdning Mørk grå

Tørretid (skinddannelse) Ca. 9 minutter (afhænger af lagtykkelse)

Forbrug Ca. 100 g/m2 (afhænger af underlaget)

Anvendelsestemperatur Ikke under -10 °C

Lagringstid Uåbnet 12 måneder 

MAL-kode 00-1

GEV-EMICODE® EC1 PLUS
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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 
garantiperiode.
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DAFA vandbaseret primer skal pensles eller 

rulles på underlaget.

dafa-group.com
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