
Tvåkomponents blandning av binder och härdare, 
som vidhäftare före spackling och montering av keramik 

Produktdata
Nr B 66000
Jan 14
MBE 7:60

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett som

Primer FB 8 10 kg Vidhäftningsprimer mot täta
   och dåliga underlag 

   

Materialåtgång
Åtgång: 0,5kg – 0,8kg/m2

Produktbeskrivning
FB 8 är en primer, som är en tvåkomponents blandning av binder 
och härdare, för både vägg och golv. FB 8 fungerar både inomhus 
och utomhus, i både torra och våtta miljöer.
FB 8 häftar mot de flesta icke sugande underlag såsom stålglättad, 
tät betong, glaserad och oglaserad keramik, terazzo, epoxy, 
målade ytor etc. 
Får inomhus endast användas på rostskyddsbehandlade stålplattor.
Blandningen används alltid koncentrerad och får inte förtunnas. 
Efter härdning kan fortsatt ytbehandling utföras.

Tekniska data
Densitet:   1,85kg/l
Användningstid: 30 – 40 minuter
Torktid:  2 – 3 timmar
Arbetstemperatur 10 – 25˚C

Användningsområden
FB 8 används som vidhäftare före spackling och montering av 
keramik på glaserad och oglaserad keramik, terazzogolv, epoxygolv, 
målade golv etc.

Applicering
Primning skall utföras när underlaget har färdigställts och är till-
räckligt torrt för att primern kan få vidhäftning mot underlaget. 
Olja och fett skall avlägsnas och underlaget skall vid behov hög-
tryckssprutas med varmt vatten för att säkra optimal vidhäftning. 
När binder och härdare är noggrant blandade, appliceras FB 8 på 
underlaget med pensel eller borste. Blandningen bearbetas väl in i 
underlaget för att maximal vidhäftning skall uppnås. När primern 
har härdat efter 2-3 timmar kan fortsatt ytbehandling utföras. 
Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.

Lagring och transport
FB 8 skall lagras och transporteras frostfritt i väl tillslutet embal-
lage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverknings-
datumet. 

Skyddsföreskrifter
Om produkten kommer i kontakt med huden skall den avlägsnas 
med tvål och vatten. Använd lämpliga skyddshandskar
FB 8 är inte märkningspliktig enligt REACH

Försäljning
CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och 
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste 
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom 
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se
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