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TEKNISKT DATABLAD - HYDRA SAM PRIMER 
Färglös primer för vidhäftning av HyDra SAM 1.5 väggmembran.

HyDra SAM Primer kan användas på vertikala och horisontella ytor, fundament 
och källarväggar. Vidhäftar på de flesta kända och lämpliga underlag, tex betong. 
Kan appliceras vid låga temperaturer.

 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. Tiden är baserad på 
klimat: +23°C och 50 % relativ fuktighet
*** Temperatur: Produkt, installation och arbet-
stemperatur

5 liter hink | 60 hinkar/pall  
Vikt: ca. 350 kg/pall

Hållbarhet minst 12 månader vid frostfri förvaring.

• Underlaget måste vara jämt utan vassa upp/utstickande föremål, frostfritt, torrt, rent och utan spår av olja, fett, tjära,
damm, smuts eller andra potentiella föroreningar. Ytterhörn skall fasas (trekantslist) och invändiga hörn avrundas
(hålkäl) med lämpligt material.

FÖRDELARTEKNISK DATA

Åtgång* 0,15-0,25 l/m²
Densitet 1,0 kg/l
Torktid** 45 minuter
Arbetstemperatur*** -5°C til +30°C

FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

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

• HyDra SAM Primer är färdig att använda och appliceras med pensel eller roller.
•  Så snart HyDra SAM Primer är torr och har blivit genomskinlig, kan HyDra SAM 1,5 Wall membran monteras.
• OBS primern ska vara klibbig men inte våt.
• Membranet får endast monteras på ytor som är primade samma dag.
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CE-MÄRKNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

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. 
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