
SealEco | PO Box 514-SE331 25 | Värnamo, Sweden | Telephone: +46 (0)370 510 100 | 
E-mail: info@sealeco.com | Internet: www.sealeco.com

09 2020

TEKNISKT DATABLAD
PRIMER 9800

Polymerbaserad primer för konsekvent användning till gummiduk med 
självhäftande beläggning.

Tekniska data

Täckförmåga
125-250 g/m² beroende på typ av underlag.

Arbetsbeskrivning
Primer 9800 är färdig för användning och får inte blandas med andra produkter eller förunnas. Underlaget och materialet som
skall limmas måste vara torrt och rent. Primer 9800 skall appliceras i ett tunnt och jämt skikt med en styv bortse eller
roller. Innan membranet rullas ut, kontrollera att allt lösningsmedel har
avdunstat. Den maximala öppentiden är ca 3 h. Primer 9800 för bara användas i torr väderlek, ingen fukt får stängas in mellan
det självhäftande membranet och primern. Om Primer 9800 utsätts för nederbördl, fukt, smuts måste ett nytt lager appliceras.
Utrustning och verktyg kan med fördel rengöras med Cleaning Wash 9700 direkt efter användning.
Lägsta applicerings temperatur är +5°C. SealEco rekommenderar att limmet förvärms vid temperaturer mellan 5-15 °C, detta
för att öka effektiviteten.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.
Takläggare skall genomgå utbildning innan användning speciellt den sprutbara versionen av Primer 9800.

Lämpliga underlag
Typ: Betong, trä, metall, och isolering med en yta avsedd för limning(kontrollera teknisk data för isoleringen). Primer 9800 är
inte lämplig som primer på EPS, XPS eller mjukgjorf PVC.

OBS!
Enbart för professionell användning
Primer 9800 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: Primer baserad på syntetiskt gummi 
och syntetiska hartser, löst i brand-
farliga organiska lösningsmedel.

Färg: Svart

Flampunkt: <0°C

Viskositet (vid 20°C): 900 ±100 Pa.s

Torrsubstanshalt: 36,3 %

Densitet (vid 20°C): 840 ±10 kg/m³

Hållbarhet: 12 månader vid förvaring i svalt 
utrymme och i oöppnad förpackning.
Skall lagras väl ventillerat. Kontrollera
speciellt lagring av trycksatta kärl.

Vikt (kg/kärl) Volym (L/kärl) Antal/kart. Kart./pall Vikt/pall (kg)

0.9 1.07 12 30 324

4.2 5.0 N/A 72 484

12.5 14.88 N/A 33 413

14.4 (tryckkärl) N/A 24 346
Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Tillbehör tryckkärl

Sprutpistol

Slang

Adapter E17

Förlängning 61 cm


