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TEKNISKT DATABLAD - HYDRA FLEX PRIMER 

HyDra Flex Primer används på betong-, plast- och metallytor för att få  
vidhäfning mellan tätband HyDra Flex/HyDra Flex FR och anläggningsytan.  
HyDra Flex Primer är vattenbaserad.

 Lösningsmedelsfri och miljövänlig
 Färdig att använda
 Appliceras med pensel eller roller

* Uppskattad åtgång beroende på under 
lag och appliceringsmetod
** Tiden kan variera beroende på fuktighet, tem-
peratur, tjocklek och underlag. 
*** Temperatur: Produkt, installation och arbet-
stemperatur

3,8 liter hink, 0g VOC/liter | 4 hinkar/kartong 

    Lagerhåll produkten mellan 4-500 C. 

• Observera att tätbandet bygger på vidhäftning till betongen och Hydra Flex Primer ska därför skyddas mot smuts
innan det är helt ingjutet. I och med att tätbandet inte sväller så måste ändarna bakas ihop noggrant när man
skarvar HyDra Flex tätband

• Applicera inte på frusen betong.

FÖRDELARTEKNISK DATA

Åtgång* 20 m/L

Torktid**
Min arbetstemp.***

FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

• Skydda primern från regn, frost och smuts.
• Vid låga temperaturer i samband med hög luftfuktighet kan torktiden fördröjas
•  Ytterligare information om vattentäta produkter finns på vår hemsida www.hydratec.se

• Appliceras när HyDra Flex tätband ska monteras på härdad betong
• Rengör betongytan, förslagsvis med stålborste, rör om i hinken och applicera sedan primer med roller eller pensel.
• Låt torka, primern är klibbig (tacky)
• Tryck tätbandet mot den primade ytan.
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CE-MÄRKNING

OBSERVERA

APPLICERING

Produkten är inte föremål för en har-
moniserad standard och måste därför 
inte CE-märkas enligt byggproduktre-
glering nr. 305/2011

INFORMATION

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på 
www.hydratec.se eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor. 

Hydratec Scandinavia AB |info@hydratec.se|Tel: 010-585 21 00| 694 35 Hallsberg | Sverige
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