
ETS EUROPE – ECO PRIMER 

ECO PRIMER er en innovativ klima- og allergivenlig primer. ECO PRIMER er dybt 
gennemtrængende og reducerer absorptionsevnen for materiale og underlag. ECO PRIMER er 
silikat baseret og har ingen tilførte opløsningsmidler.

FARVE på ECO PRIMER er mælke hvid 
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FORDELE & EGENSKABER 

ECO PRIMER er et miljø og allergivenligt produkt. Det er VOC- og APEO –frit. 

ECO PRIMER er vanddampgennemtrængeligt – diffusionsåbent.

ECO PRIMER øger styrken ved porøse underlag 

ECO PRIMER reducerer materialets evne til at suge vand 

ECO PRIMER forbedre vedhæftningen på underlaget og er støvbindene  

ECO PRIMER forhindrer dannelse af bobler i efterfølgende belægninger 
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ANVENDELSESOMRÅDER

ECO PRIMER kan bruges til både indendørs og udendørs brug.

ECO PRIMER kan bruges til efterfølgende behandling af industrielle gulvbelægninger fra f.eks. ECO

SILICATE SYSTEMS produktlinje, såsom ECO SL MORTAR.

ECO PRIMER kan bruges som en uigennemtrængelig tynd dækkende film der lukker porerne i det 

materialet. 

ECO PRIMER kan bruges som midlertidig bremsetørre på frisk beton. 

ECO PRIMER kan bruges som midlertidig imprægnering. 
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TEKNISKINFORMATION
KATEGORI SPECIFIKATIONER 

Basis En vandig dispersion / vandig masse 

pH-værdi 8-9

Organiske opløsningsmidler Ingen 

Massefylde 1 kg/L

Forbrug 
Betonrulle / udjævner 
Tørretid 

Afhænger af substrat 
0.100 - 0.250 g/ m2 (vådt på vådt)
Omkring 2 timer ved 20°C / 50% RH*

Nødvendige antal belægninger Minimum 2 belægninger (vådt på vådt) 
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FORBEREDELSE AF PRODUKTET 

Før påføring skal du sikre dig, at underlaget er tørt, støvfrit, rent og frit for andre materialer, der 
kan føre til adskillelse inden belægning. Afhængigt af det tilsigtede underlag, anbefales det at udføre 
en mekanisk overfladebehandling f.eks. ved sandblæsning.

Betonoverfladen / underlaget skal være tørt inden påføring af ECO PRIMER. Påføring af ECO 
PRIMER skal ske mindst 2 timer før den efterfølgende belægning. Belægningsarbejdet på ECO 
PRIMER med ECO SILICATE SYSTEMS produkter skal afsluttes inden for 6 timer. 
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ANVENDELSE AF PRODUKT

ECO PRIMER skal påføres to gange vådt på vådt, med rulle eller børste. Første påføring skal 
fortyndes med maksimalt 1:1  rent vand, hvis underlaget er meget porøst. Den anden påføring skal 
anvendes i ufortyndet form. Undgå vandpytter. Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig vedhæftning til 
ekstremt absorberende underlag. Til applikationer på store gulvarealer anbefales  
udlægningsproceduren til hurtig og effektiv priming af underlaget. 

ECO PRIMER hældes ud i striber, som derefter udjævnes med en malerrulle eller pensel. Derefter 
rulles overfladen med en fibermalerrulle for at absorbere og fordele overskydende materiale. 
Undgå vandpytter. Brug en passende pensel til at fjerne overskydende materiale i eksisterende 
huller eller brud. Afhængigt af dybden af de respektive brud/ revner anbefales det at udfylde alle 
eksisterende huller eller brud med ECO REPAIR. 

ECO REPAIR anbefales til at udfylde alle eksisterende hulrum/ revner, for at skabe en jævn 
overflade til den efterfølgende belægning. I tilfælde af anvendelse på en væg skal du bruge en lang 
fibermalingsrulle til udjævning af ECO PRIMER. Overflader der er fyldt med ECO REPAIR, skal 
primes to gange for at justere overflade absorptionen. 

Hvis der er brug for produktet ECO REPAIR bedes De læse det respektive datasheet.
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Værktøjer & rengøring 

VÆRKTØJER benyt pensel, bred pensel, malerrulle eller sprøjteudstyr. Alle værktøjer skal vaskes 
og tørres før og efter anvendelse.  

EMBALLAGE 5 eller 30 L dåser. 

OPBEVARING 6 måneder I original indpakning, i tør og kontrolleret temperatur. Der må ikke være 
under 0°C. Forsegl åbnede beholdere med det samme og brug indenfor kort tid. 
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SIKKERHED 

ETS EUROPE har sikkerheds data, som kan bestilles på hjemmesiden www.ecosilicatesystems.com
for yderligere information om sikkerhed under transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse.

Følg instruktionerne på emballagen. Indholdet af dette tekniske datablad, svarer til den seneste 
udvikling og vores applikations erfaring. Al information er baseret på ideelle forhold og gælder 
derfor ikke til ethvert anvendelsesformål. På grund af forskellige materialer, underlag og forskellige 
aktuelle forhold på stedet gives der ingen garanti for kundens anvendelse. Især påtager vi os intet 
ansvar baseret på disse oplysninger eller verbale udsagn. Den eneste undtagelse er, når vi kan 
bebrejdes sagen fortsæt eller uagtsomhed. I så fald skal kunden bevise, at han har overført alle 
nødvendige oplysninger fuldkommen og rettidigt til en korrekt og lovende evaluering foretaget af 
ETS EUROPE. 

ETS EUROPE kunden skal teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse og formål. Vi 
forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af den igangværende udvikling. 
Bortset fra at vores generelle vilkår og betingelser er gyldige. Dette datablad erstatter alle tidligere 
tekniske data om dette produkt. Det tekniske datablad kan rekvireres på 
www.ecosilicatesystems.com. 
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ETS EUROPE 
ECO SILICATE SYSTEMS 

For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:

fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium

T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66 
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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