
Beskrivning
Fuktighetshärdande prepolymiserad
polyuretan.
 

Förpackning
12-liter burk

Kulör
Transparent (blank)

Applicering
•  All skadad och löst sittande betong och gammal färg ska 

avlägsnas. 
•  Eventuella skador i betongen lagas och cementhud på 

nylagd betong slipas bort. 
•  Penfloor Primer appliceras med skrapa, pensel eller roller. 
•  Grundering skall ske med Penfloor Primer utspädd med 

20% Penfloor Förtunning. 
•  Efter 5 timmar men inom 24 timmar skall sedan toppskikt 

med Penfloor Härdplastmassa utföras. 
•  Om Penfloor Primer skall användas som dammbindare 

med halkskydd göres detta i två strykningar. I den första 
strykningen appliceras torkad sand. Efter 12 timmar men 
inom 24 timmar utföres nästa strykning.

Rengöring
Eventuell rengöring av utrustning
sker med Penfloor Förtunning innan
härdning.

Åtgång
3 - 8m² / liter beroende på underlagets
täthet.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet 
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.
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Användningsområde
Utvecklad för att tränga ner i betongen
och bilda grund för härdplastmassan
Penfloor Härdplastmassa samt som
dammbindare med långtidsverkan på
betonggolv.

Utmärkande egenskaper
•  Både primer och dammbindare
•  Penetrerar 1,5 mm i K 50 betong
•  Kan göras i halksäkert utförande
•  Mycket god slitstyrka
•  Mycket god resistens mot värme, 

kemikalier, oljor
•  Härdar även vid låga temperaturer
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Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial 
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007 
www.tremco-illbruck.com 
info@tremco-illbruck.se

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig 
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och 
Limleverantörers Förenings allmänna 
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Teknisk information

Densitet 1,0

Torrhalt 65%

Torktid vid 23°C, 50% RH Dammtorr 3 - 4 timmar

Övermålningsbarhet vid 23°C, 50% RH 5 - 24 timmar

Temperaturbeständighet -40°C till +90°C

Användningstemperatur -5°C till + 30°C

Kemikaliebeständighet Utmärkt mot syror, alkalier och oljor

Lagring 12 månader oöppnad svalt och torrt.
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