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Produktbeskrivning:
Knauf primer gul är en alkaliebeständig 
dispersion med med god vidhäftning, 
baserad på vinyl-co-polymeriast och 
vatten. Primer gul underlättar och ger 
bra förutsättningar för gipsputsarbetet, 
så som jämnare uttorkning och ökad 
vidhäftning.

Användningsområde:
Primer gul används primärt som 
förbehandling innan gipsputsning (med 
Knauf MP75L, Rotband samt Goldband) 
av invändiga sugande eller ojämnt 
sugande putsunderlagsytor.(exempelvis 
utanpå lättbetong, lättklinker, tegel eller  
mycket sugande putsytor)

Bruksanvisning:
Underlaget skall vara fast, torrt, fett och frost-
fritt.
Primer gul förtunnas med rent vatten i förhål-
landet 1:2 till1:5.
Åtgången varierar på grund av underlagets 
sugförmåga samt struktur.
(Normal förtunningsgrad 1:3)

Applicering
Primer gul appliceras med hjälp av spruta, 
pensel eller roller i ett skikt.
Putsningsarbetet kan påbörjas så snart den 
är torr. (Ca 2 timmar vid +20º C beroende på 
förutsättningar med underlagsstruktur och 
sugförmåga.)
Lägsta rum- eller underlagstemperatur 5° C.

Rengöring
Verktyg rengörs med vatten.
Intorkade stänk kan i allmänhet tas bort med 
Aceton.

Åtgång:
Ca 0,1 kg/m² outspädd

Lagring:
Upptill 12 månader i oöppnad hink.
Lagras frostfritt.

Säkerhetsanvisning:
Se aktuellt säkerhetsdatablad på www.knaufda-
nogips.se

Förpackning:
15 kg plast hink.
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