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TEKNISKT DATABLAD
SINGLE PLY PRIMER

Tekniska data

Täckförmåga
150-200 g/m²

Arbetsbeskrivning
Single Ply Primer skall blandas mekaniskt med borrmaskin eller omrörare före användning och var 20:e minut under
användning. När produkten omröres så skall den ändra utseende och få ett mjölkigt utseende. Produkten skall aldrig spädas
och underlaget skall vara torrt och rent. Om ytorna behöver rengöras före skarvning skall Cleaning Wash 9700 användas. Dra
inte i skarven och kontrollera att den är slät och inte har några veck. Applicera försiktigt Single Ply Primer med en scrubber
och pad, när den är applicerad lämna den tills allt lösningsmedel har avdunstat. Lämna den applicerade ytan öppen maximalt
20 min vid 20°C och 50% relativ luftfuktighet. Tejpskarven kommer att uppnå sin fulla styrka efter ca 48 h och den har torkat
helt och hållet. Förslut burken ordentligt efter användning. Man skall efter var 30:e meter byta skurdyna och har den torkat
skall den inte återanvändas och rengöras.
Produkten skall inte användas i temperaturer under +5 °C och över 30 °C. Applicera aldrig i direkt soljus och skydda från
solen under torktiden. Stoppa omedelbart användningen om det fi nns risk för nederbörd, kondensation, dimma eller starka
vindar.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag
Single Ply primer kan användas på SealEco membran och de fl esta förekommande byggnadsmaterial såsom tegel, betong, trä
och metall. Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från olja och fett. Single Ply Primer kan inte användas på EPS, XPS eller
mjukgjorda PVC membran.

OBS!
Enbart för professionell användning
Single Ply Primer är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. Konsultera MSDS före användning.
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.

Bas: Syntetiskt gummi

Färg Vit/transparent

Torrhalt: Ca 15%

VOC innehåll: <0.69 kg/l

Densitet: 780 kg/m3

Flampunkt: > -7.8 °C

Täckförmåga: 150-200 g/m2

Hållbarhet: 12 månader i oöppnad
förpackning. Lagra svalt, torrt
och väl ventilerad plats.
Lagringstemp. mellan 5-30 °C.

Single Ply Primer används för grundning av SealEco EPDM membran för att ge bra 
vidhäftning mellan EPDM Seam Tape, EPDM Flashing Tape eller EPDM Cover Tape 
och SealEco membranet. Single Ply Primer kan även användas för grundning av 
betong, plywood, OSB och metall.

Vikt 
(kg/burk)

Innehåll 
(L/burk)

Burkar/kartong 
(st)

Kartonger/pall 
(st)

0.9 0.95 6 48 

3.5 3.8 6 30 

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.
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