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 KD+ Primer Extra  

TEKNISKT DATABLAD 

KD+ PRIMER EXTRA 
 

Vidhäftningsprimer/dispersionsprimer avsedd för alla typer av underlag inomhus. 

Avsedd att användas som förbehandling/vidhäftare till KD+ avjämningsmassor och 

förbehandling innan KD+ Våtrumssytem. KD+ Primer Extra är alkalibeständig och 

vattenskadestabil. 

 
Underlag 

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan 

förhindra fullgod vidhäftning till underlaget. Temperatur i underlaget får ej understiga +10° C. Bäst 

resultat uppnås mellan 10-25° C. 

Vid osäkerhet kontakta alltid leverantörens tekniker för utförligare information. 

Applicering 

KD+ Primer Extra läggs på med borste eller roller. Se till att primern arbetas in ordentligt i underlaget. 

Primern spädes enligt anvisningarna i primertabellen. Generellt ska primern spädas mer vid starkt 

sugande underlag. Primern ska torka och bilda film på ytan innan spackling. Vid mycket starkt 

sugande underlag ska man överväga att prima en extra gång.  Spackling ska utföras inom 72 timmar 

efter primning. 

Primerguide KD+ Primer Extra Blandningsförhållande Ungefärlig åtgång l/m2 

Underlag Primer/Vatten   

Betong 1:3 0,15 

Marmor, klinker, sten, färg, 
homogen pvc 1:1 + torrpulver* 0,2 

Starkt sugande ytor, lättbetong 1:5 + 1:3 0,2 

Trä, linoleum, golvgips 5:1 0,25 

* Strö ca 1 dl spackelpulver/m2 i den våta utlagda primern och borsta in i underlaget. 

Lagring 

Förvaras frostfritt. Håller minst 12 månader i oöppnad förpackning. 

Rengöring 

Med vatten innan primern torkat 

Säkerhet 

Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för 

avsedd användning. Användaren bär själv ansvaret om produkten används felaktigt eller för andra 

ändamål än de rekommenderade.   

Se säkerhetsdatablad www.kdplus.se. 

http://www.kdplus.se/
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Förpackning 

1 l och 5 l 

Övrigt 

Teknisk information och rekommendationer i detta produktblad är skrivet efter bästa kunskap och 

erfarenhet men måste ses som indikativ information. Det åligger alltid användaren att försäkra sig 

om att produkten är lämplig för det avsedda fallet och omständigheterna. 


