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Produktbeskrivning och användning 
Christian Berner Primer är en akrylbaserad primer som 
används till förbehandling innan spackling och limning. 
Christian Berner Primer säkrar effektiv vidhäftning 
mellan underlag och spackelskikt/lim. Christian 
Berner Primer används på alla sugande underlag för 
spackling med golvspackelmassor. Primer kan dessutom 
användas till förbättring av vidhäftning, vid limning på 
golvspackelmassor och anhydrit.

Fysiska/kemiska data 
Lim

Typ Vattenbaserad akryldispension

Färg Vit

Konsistens Tunt flytande

Torrhalt ca. 46 %

Hållbarhet
Minimum 2 år i tätt förslutet emballage vid 
sval förvaring. Lagras frostfritt.

Härdad primer

Färg Svagt vit

Primer

För effektiv vidhäftning

Utgåva Maj 2018

Bruksanvisning 

Förbehandling före limning: 

Se Produktinformation för den aktuella limtypen. 

Förbehandling innan spackling: 

Förberedelse: 

Underlaget skall vara torrt och fritt från fett, smuts och 
lösa partiklar. På sugande underlag används Primer 
förtunnat med vatten (se nedanstående schema). På 
täta underlag som keramiska plattor, målade ytor 
och terrasser primas med ett såkallad »slamning«, 
som består av vatten, Primer och golvspackelmassa i 
viktförhållandet 1:1:10. 
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Användningstemperatur: 

Underlagets temperatur får inte vara under 5 °C. 

Applicering: 

Primer appliceras i ett jämt lager med en tät, inte för 
blöt borste. Det är viktigt att primer arbetas ordentligt 
in i underlaget, så att det uppnås bästa möjliga kontakt. 
»slamning« läggs på underlaget i 1 - 2 mm tjockt per 
lager. Före spackling skall primern vara helt torr, och 
»slamning« skall vara vittorrt. 

Torktid: 

30 - 60 minuter, beroende på underlagets temperatur 
och fuktinnehåll. 

Förbrukning: 

1 liter Primer räcker till 10 - 14 m2, beroende på 
underlagets sugförmåga. 

Rengöring: 

Primer på huden tas bort med vatten och tvål. Verktyg 
rengörs med vatten medan primern ännu är våt. 

*För flera upplysningar och goda råd, hänvisas till Christian Berner AB. 

Säkerhet: 
Hälsoklass: Ingen 

Brandriskklassning: Ingen 

För ytterligare upplysningar om säkerheten hänvisas till 
produktens säkerhetsdatablad.

Primer blandas som angivet i nedanstående schema:

Primning av underlag*
Primas förtunnat i förhållandet  
(primer : vatten) Primas med »slamning«

Anhydrit, gips 1:5 samt 1:3

Betong, tät 1:1

Betong, sugande 1:2,5

Cementputs, tät 1:1

Cementputs, sugande 1:2,5

Keramiska plattor Ja

Målade ytor Ja

Gjutasfalt 1:1

Terrasser Ja

Trä, spån- och fiberplattor Förtunnat

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 
arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid 
produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt 
hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.


