
alpha primer bruges til at forbedre forbin-
delsen mellem klæb og underlag.

Anvendelse: primer underlag hvor der 
efterfølgende skal skabes lufttætte forbin-
delser. 

Egenskaber: forbehandling af træ, gam-
melt spærtræ, træfiberplader, murværk, 
puds og beton for at forberede eller forbed-
re underlaget til efterfølgende klæbning 
med dampspærretape og folieklæber.
Tørretid er ikke nødvendig, der kan med 
det samme klæbes på det primede område. 

Trænger dybt ind i underlaget og styrker 
det.

Montage: underlaget skal være tørt, 
støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. 
Anvend en pensel til at påføre prime-
ren. Der kan umiddelbart efter påføring 
arbejdes videre med tape eller folieklæ-
ber. Ved at vente til primeren er tørret 
op, øges den øjeblikkelige klæbeeffekt, 
men slutresultatet bliver det samme. Se 
anvisninger på betapack.dk eller scan 
QR-koden.

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og
dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre
om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.
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DB-nr.: Indhold:

1825568 1 Liter 14

Tekniske specifikationer
Materiale Acryl-Copolymer, opløsningsmiddel og vand

Egenskaber Værdi

Temperatur område -40ºC til +90ºC

Anvendelsestemperatur -10ºC til +45ºC

Indhold 1 L pr flaske - Rækkevidde ca. 75 m ved 60 mm bredde *

 *Tolerance +/- 10%

Begrænsninger: kan kun anvendes på sugen-
de underlag.

Opbevaring: opbevares indenfor, frost-
frit og ikke i direkte sol.

Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring, 
er holdbarheden ubegrænset. Er massen 
grynet skal enheden kasseres. 
Anbefalet: brug indenfor 24 måneder fra 
produktionsdato.  
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alpha primer er optaget/registreret i 
databasen for byggeprodukter, som kan 
anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. 


