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Akryldispersion för behandling av underlag
före spackling, tätskiktapplicering och plattsättning

Lagring och transport
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Primer FB 5 skall lagras och transporteras frostfritt i väl tillslutet
emballage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter
tillverkningen.

FB 5

Skyddsföreskrifter

Längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden.
Använd skyddshandskar (plast).

Sortiment
Beteckning

Förpackning

Avsett som

Primer FB 5

1 kg, plastflaska
7,5 kg, plasthink
15 kg, plasthink

Vidhäftningsprimer

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.

Materialåtgång

1 kg FB 5 räcker till 6–10 m2 beroende på underlag.
Träunderlag
Svagt sugande underlag
Sugande underlag
Spacklade underlag

Outspädd
Spädning 1 kg FB 5+ 1 l vatten
Spädning 1 kg FB 5+ 2 l vatten
Spädning 1 kg FB 5+ 2 l vatten

ca 6 m2
ca 8 m2
ca 10 m2
ca 10 m2

Produktbeskrivning

Höganäs Primer FB 5 är baserad på akryldispersion och är innan
torkning löslig i vatten.

Tekniska data
Densitet
pH
Färg

7:34

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

1040 kg/m3
Ca 9
Gul

Användningsområden

Primer FB 5 skall användas som vidhäftningsprimer på golv och
vägg under spackel, tätmembran och cementbaserade fästmassor.
Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller skivmaterial.

Applicering

Använd skyddshandskar då längre tids direktkontakt kan verka
uttorkande på huden.
Underlag
Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt
från fett, formolja och liknande. Material och underlag får inte ha
lägre temperatur än +10°C.
Utförande
På golv borstas FB 5 flödigt in i underlaget och på vägg appliceras
FB 5 med roller.
För våtutrymme hänvisas till CC Höganäs typkonstruktioner
V12-1 och V12-3 resp. G12-1 och G12-3.
Torktid och spackling
Spackel och avjämning kan appliceras när ytan är klibbfri, efter ca
30 minuter (beroende på temperatur) och skall appliceras inom 24
timmar.
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