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Produktdatablad 
Produkt Robust™ Primer - Sugende 
Beskrivelse Hurtigherdende, diffusjonsåpen, universal primer til alle sugende 

underlag som avretting, betong, puss, sponplater (ikke vannfast) 
og gipsbaserte plater mm. Benyttes på gulv og vegg. Inne og ute.  
 

• Hurtigherdende. 
• For innendørs og utendørs bruk. 
• For gulv og vegg. 
• Klar til bruk, løsemiddelfri. 
• Lett å bearbeide. 
• Påføres med kost, rull eller sprøyte.  
• Svært lave utslipp.  

Forarbeid Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, 
sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft 
til underlaget. Primeren påføres med kost, rull eller sprøyte. Unngå 
at det dannes dammer. Ekstremt sugende underlag primes i to 
strøk til overflaten er mettet. 2. strøk kan påføres “vått i vått” når 
det første strøket har trekt inn i underlaget. Primeren tørker raskt 
og kan belegges etter ca. 30 min. Overflaten skal ha en ren 
transparent overflate før videre arbeid kan utføres. 

Utblanding Klar til bruk. Primeren skal kun benyttes ufortynnet. 

Bruksmåte Påføres med rulle eller pensel i et jevnt og tynt lag. 

Forbruk ca. 0,2 kg/m2 

Tørketid 
+20°C og 50% RF 

Primeren er tørr på ca. 20 min og kan belegges etter ca. 30 min. 
Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter, 
vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I 
motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets 
egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig 
uttørking. Primeren bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved 
trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. 

Lagring Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. 

Farge Transparent 

Tekniske data Forbruk: ca. 0,2 kg/m2  

Tørketid: ca. 20-30 min 

Bearbeidings temperatur: +8 til +35°C 

pH verdi: 3-4 
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Farge: Transparent 

Vernetiltak Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og 
vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks 
med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, 
se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no. 

Pakning 1 kg flaske og 5 kg kanne. 

GTIN  1 kg flaske: 7090040901804 
5 kg kanne: 7090040901828                             

Vare nr. 1 kg flaske: 180 
5 kg kanne: 182 

Nobb  

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det 
viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at 
produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv 
ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. 
Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på 
www.robustnorge.no. 
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