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Produktbeskrivning
GKHero pro Primer är en svenskproducerad akrylprimer. GKHero pro Primer används för att öka underlagets
vidhäftning samt för dammbindning och portätning. Primern är spädbar med vatten, fri från ammoniak och har
en god alkalibeständighet.
Användningsområde
GKHero pro Primer är avsedd för inomhusbruk och kan användas på de flesta typer av underlag. Se även avsnitt
»Spädning«.
Byggtekniska förutsättningar
GKHero pro Primer är en systemprodukt ingående i GKHero pro Våtrumssystem. Byggtekniska förutsättningar
enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler
för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd
GKHero pro monteringsanvisning. För arbeten med väggnära brunnar gäller separat monteringsanvisning.
För bästa resultat bör GKHero pro Primer användas mellan + 10 till + 25 °C. Material och underlag bör inte ha
lägre temperatur än + 5 °C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om min 30 %
RF.
Applicering
Underlaget ska vara fritt från damm, fett, föroreningar och lösa partiklar. GKHero pro Primer fördelas jämnt in i
underlaget med en mjuk borste, utan att pölar bildas. Förvissa dig om att primern torkat ordentligt innan
spackling påbörjas. Dubbla lager primer är att föredra.
Spädning
Underlag

Blandning (Primer:Vatten)

Glatta och täta underlag, prefabricerade betonggolv eller täta komprimerade cementunderlag
”icke sugande” andryhit-underlag, terazzo,
gjutasfalt, gipsspackel och klinker/plattor:

1:1/2

Spånskivor, trägolv och målade ytor:

1:1

Råbetong och råbetongbjälklag:

1:1

Porösa cementunderlag, starkt sugande betonggolv, anhydrit, sugande eller avslipad spackeloch avjämningsmassor:

1:3

Mycket glatta och täta, ”icke-sugande” underlag
som ska spacklas eller läggas plattor på t.ex.
epoxy eller stål/plåt:

Outspädd

Produktspecifikation
Typprovning: ETAG 022
Kontrollplan SP: System 2+
Produkttyp: Dispersionsprimer
Förbrukning: Ca 0,1 – 0,3 liter koncentrat / m2 beroende på underlag, temperatur samt RF.
Färg: Vit, mjölkig
Förpackning
Flaska 1 kg, dunk 5 kg samt 15 kg.
Hantering
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Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Primer på huden avlägsnas med handrengöringsmedel. Förvaras
oåtkomligt för barn. Ej härdad produkt rengörs med vatten. Då härdad produkt är svår att avlägsna bör verktyg
rengörs direkt efter användning.
Hållbarhet – lagringstid
Hållbarhet 12 mån. i oöppnat originalemballage lagrat i miljö om +5°C till +25°C. Produkten tål ej frost.
Rengöring och avfall
Rengöring av verktyg samt avlägsnande av eventuellt spill görs med vatten innan produkten torkat. Härdad
produkt på verktyg avlägsnas mekaniskt. Torkad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för
återvinning enligt lokala föreskrifter.
Miljö
GKHero pro Primer är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar
BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej
som miljöfarlig enligt CLP.

Leveransvillkor
ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet.
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