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StuccoPrimer

TE
RMOSKYDD

Produktbeskrivning
Termoskydd Stucco Primer är en koncentrerad 
grundningsprodukt baserad på Termokeramisk 
membranteknologi, för att vid behov användas 
tillsammans med Termoskydd Stucco. 

Produktinnehåll
Polyakrylatdispersion, zinkoxid, kaolin, kalcium-
karbonat, silikat, vatten, glykoleter cellulosa och 
konserveringsmedel.

Produktgrupp
M-GP01

Användningsområde
Termoskydd Stucco Primer används för grundning 
av alla sugande underlag som ny och gammal puts 
av bruk typ PII och PIII, trämaterial och betong för 
att reducera deras sugförmåga.

Specifika 
produktegenskaper
Termoskydd Stucco Primer är variabelt diffusions-
öppen, fri från farliga gaser och lösnngsmedel.

Produktfakta
Sd-värde torr 1,3 och fuktig 0,7 enligt DIN 52 •	
615
Densitet 1,02 kg/dm•	 3 enl. DIN 53 217-2
Brandskyddsklass B1, på trä B2 enligt DIN 4102•	
Kulörsätts enligt NCS eller Thermoshield Edition •	
1. Färgtonen bör testas före behandling.

Förbered underlaget
Underlag som skall behandlas med Termoskydd 
Stucco Primer skall vara fasta, starka, rena, sugande 
och torra. 
Ny puts och renoverade ytor: Rengör och flua-
tisera. 
Betong och fibercement: Rengör och avlägsna 
framförallt formsläppmedel, betongdamm och lösa 
rester. Eventuellt bör ytan högtryckstvättas.
Gamla svaga ytbeläggningar: Beroende på ytskik-
tets typ, tvätta, beta eller rengör med högtrycks- 
eller ångtvätt.
Material med låg vidhäftningsförmåga:  Bör tvät-
tas, lutas, slipas eller blästras.
Starkt sugande underlag: Grunda med FixPlus

Applicering och användning
Termoskydd Stucco Primer kan appliceras med pen-
sel, roller eller med luftfri färgspruta. Stucco Primer 
är användningsfärdig och skall ej spädas. Under 
appliceringen är det viktigt att temperaturen aldrig 
understiger + 5°. 
Eftersom bindningsmedlet i Stucco Primer härdas 

med UV-strålning, är det viktigt att det finns till-
räckligt med dagsljus tillgängligt.
Rör alltid om Stucco Primer grundligt före använd-
ning och efter längre uppehåll i arbetet.
Torktiden för Stucco Primer före efter-följande be-
handlingar med Ter-moskydds produkter är 12 tim-
mar.

Spruta: För sprutan i mjuka runda rörelser. Spraya 
alla lager i samma riktning, och undvik att spraya 
i kors för att undvika ojämnheter. Pumpa igenom 
färgsprutan med vatten före applicering.
Roller: Rolla rikligt och säkra ett jämnt lager.
Pensel:  ”kryssmålning” rekommenderas för att få 
bästa effekt.
  
Förbrukning
Det går åt i genomsnitt cirka 150 ml/m2 Stucco 
Primer på normalt sugande underlag för färdigbe-
handlad yta. Förbrukningen varierar beroende på 
underlagets, struktur och absorpt-ionsförmåga och 
avgörs därför enklast med en provmålning.

Rengöring av verktyg
Rengör verktyg och utrustning med vatten direkt 
efter användning. Färgspruta rengörs enligt bruks-
anvisning.

Förvaring
Termoskydd Stucco Primer skall förvaras svalt •	
men frostfritt både vid lagring och transport.
Förvaringstid max 1 år.•	
Öppnade förpackningar återförsluts, men bör an-•	
vändas snarast.
Icke antändningsbar, är vattenbaserad.•	
Tömda förpackningar av hårdplast kan åter- •	
vinnas.
Produktrester lämnas till återvinningsstation.•	
Produkten skall behandlas i enlighet med EU:s •	
avfallsregler Nr. 080116.

Förpackning
Förpackning 12,5 liter.

Torktid
12 timmar.

Säkerhet
Följande åtgärder rekommenderas:

Skyddsutrustning bör användas för att•	
skydda ögon och hud. Uppsök läkare om du fått •	
Stucco Primer i ögonen.
Undvik kontakt med mat, dryck eller djurfoder.•	
Förvara oåtkomligt för barn.•	
Produkten ska inte spolas ner i avlopp eller hällas •	
ut på mark. 

Detta tekniska datablad innehåller inga rättsliga 
åtaganden. Köparen har i varje enskilt fall ansvar 
för att nödvändiga underarbeten genomförs på ett 
fackmässigt sätt. Nya datablad som utges beroende 
på tekniska förbättringar ersätter alla tidigare 
datablad. Innehållet i detta datablad som lämnats av 
SICC GmbH skall i praktiskt hänseende anses som 
riktvärden. Databladets innehåll baseras på bästa 
kunskap om och förklaringar till aktuell teknik för 
produkten. Miljöpåverkan, verktyg, utrustning och 
applikationsteknik ligger utanför vårt ansvarsom-
råde och un-dantas därför från vårt åtagande.
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