VELOSIT

®

PA 911

VELOSIT® PA 911
Primer

EN1504-2

Anvendelsesområder
VELOSIT PA 911 er en akrylprimer typisk velegnet til
flydespartler og tyndpuds.
Typiske anvendelsesområder er bl.a. følgende:
•
•
•
•

Til Priming af underlag inden spartling
Støvbinding
Forbedrer vedhæftningen til underlaget
God indtrængningsevne

Egenskaber
VELOSIT PA 911 er en hurtighærdende akrylprimer.
VELOSIT PA 911 opfylder kravene i EN 1504-2
til imprægnering (I) og kan anvendes i henhold
til princip 1 i EN 1504-9.
VELOSIT PA 911 påføres med pensel eller rulle.
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•
•
•

Forbedret vedhæftning til sugende underlag ved
indendørs brug
Tørretid på 1 – 2 timer ved 23 °C og
en relativ fugtighed på 60 %
Fri for opløsningsmidler, svag lugt

Påføring
1) Forberedelse af underlaget
VELOSIT PA 911 er beregnet til mineralske underlag
som beton, murværk og absorberende natursten,
men også til gips- eller gipsfiberplader.
Underlaget skal være frit for alle bindingsbrydende
stoffer. Forberedelse af underlaget er beskrevet
nærmere på slutproduktets respektive dataark.
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Sikkerhed

2) Forarbejdning / Blanding / Forbrug
Afhængigt af underlagets sugeevne kan VELOSIT PA
911 fortyndes med op til 3 dele vand. Produktet kan
påføres med kost, spray eller rulle på underlaget.
Undgå, at der dannes pytter/primer søer.

Overhold det aktuelt gældende sikkerhedsdatablad,
og følg de heri beskrevne sikkerhedsforanstaltninger
for brug af produktet.

Anbefalinger
Ikke sugende: 1 del Primer + 1 del Vand
Forbrug koncentreret primer 0,15 liter/m2
Normalt sugende: 1 del Primer + 3 dele Vand
Forbrug koncentreret primer 0,10 liter/m2
Sugende betongulve: 1 del Primer + 3 dele Vand
Skal udføres to gange.
Forbrug koncentreret primer 0,20 liter/m2

VELOSIT PA 911 fås kun til professionel brug.
Alle beskrevne produktegenskaber måles under
kontrollerede laboratoriebetingelser i henhold til
relevante internationale standarder. Værdier målt
på byggepladsen kan afvige fra de opgivne værdier.
Anvend altid den seneste version af dette datablad,
der findes på vores websted
www.velositdanmark.dk

Træunderlag: Ufortyndet
Forbrug koncentreret primer 0,20 liter/m2

Producent
Rengøring
VELOSIT PA 911 kan fjernes i frisk tilstand med
vand. Når produktet er afbundet, er mekanisk
fjernelse nødvendig.

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7
32805 Horn-Bad Meinberg
Tyskland
www.velositdanmark.dk

Kvalitetsegenskaber
Farve:
Densitet:
Underlagstemperatur:
Kapillær vandabsorption*:
Indtrængningsdybde**:

Hvid
1,01 kg/l
5 – 35 °C
0,1 kg/m2 x h0,5
> 5 mm

* 0,1 l/m2 på beton

Emballage
VELOSIT PA 911 fås i 10 liters dunke.

Opbevaring
VELOSIT PA 911 kan opbevares i uåbnet original
emballage i 24 måneder ved 5 – 35 °C på et tørt
sted, der er beskyttet mod sollys.
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