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Produktblad
DRY-TOP Primer
DRY-TOP Primer
Användning
DRY-TOP Primer är en polymer i silikatlösning för betongunderlag. Den är lättapplicerad och
snabbtorkande. Stärker underlaget och sänker pH på ytan. Hindrar kapillär sugning till och från
ytan. Bromsar, men släpper ut fukt i ångform. Kan målas över och är limbar med alla produkter
som fungerar på betong.
Använd DRY-TOP Primer Under DRY-TOP Lim på betong och spackelunderlag
 Som ytförstärkare och dammbindare.
 För att hindra kapillär sugning till och från ytan.
 På fuktig betong för att sänka pH på ytan.
 Som membranhärdare efter gjutning.

Produkt
DRY-TOP Primer ska användas utan spädning. I kontakt med betong reagerar kiselinnehållet
med betongens fria kalcium och bildar kalciumsilikat vilket tätar och förstärker samt sänker
pH-värdet på ytan.

Underlag
Betong och spackel

Förarbete
Ytan ska vara ren, fri från löst material och cementhud. Mycket porös och torr betong bör
fuktas lätt före applicering.

Applicering
Späd ej. Fördela jämnt över ytan med lågtrycksspruta, raka, spackel, roller eller borste.
1 liter / 5-8 kvm . Låt ytan suga ca 30 min. Bättra därefter torra fläckar. Ev. pölar fördelas efter
ca 10 min. Behandlingen upprepas efter 4 tim om den ska utgöra ytskikt / dammbindning. Låt
första skiktet härda före nästa behandling. Tänk på att vätskan kan ha etsande effekt på
t.ex. glas, glasyr och aluminium. Trafik och överläggning kan ske efter ca.12 tim.

Rengöring
Verktyg rengörs i ljummet vatten innan produkten torkat.

Förvaring
Frostfritt < 25° C. I oöppnad förpackning > 12 månader.
Dunk 10 liter

Lägsta arbetstemperatur
Underlaget bör ha högre temperatur än ca 10° C.

Förpackning
Dunk 10 kg / lit.
Personligt skydd:
Skydda ögon och hud - Natriumsilikat ingår som en frätande beståndsdel.
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DRY-TOP Primer
Tekniska data
Viskositet
pH-värde
Kulör

Din 4 Cup 28 sek.
ca 11,5
Transparent

Bilden visar en betongsten som till hälften behandlats med DRY-TOP Primer och sänkts ner i
vatten till ca 1-2 mm under stenens överkant.
Primern håller ytan på betongen fri från kapillärt vatten. Ytan, om den väts uppifrån, har ett pH
< 11,5.
.

DRY-TOP Primer hindrar kapillär sugning till och från ytan.

OBS!
Denna information är avsedd som vägledning vid användning. Då arbetsutförandet ligger
utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tvekan eller oklarhet, kontakta oss
eller gör eget test före användning.
Produktblad med tidigare datum blir vid utgivandet av detta ogiltiga.
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