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Det här är en matt snabbtorkande, vattenburen 
tvåkomponent epoxiprimer. Används som grund-
färg/primer på gamla och nya obehandlade be-
tongytor inomhus, som vidhäftningsprimer på ke-
ramiska underlag samt tidigare epoximålade ytor 
inomhus som skall färdigbehandlas med Hangar 
Golvfärg. Hangar Primer har obetydlig lukt vid 
målning och härdning. Tack vare sin korta torktid, 
kan primning och färdigbehandling utföras 
samma dag.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

NY/OMÅLAD BETONG: Betongen ska vara i upp-
värmda och ventilerade lokaler samt vara yttorr i 
minst 1 månad. Avlägsna fett- och oljefläckar med 
Fettlösare och skölj sedan noga med vatten. Cemen-
thud avlägsnas med maskinslipning, blästring eller 
etsning med Jerbol Betongets som får verka i ca 15 
minuter. Golvet spolas av noga med ljummet vatten 
och får sedan torka.  
 
TIDIGARE MÅLADE YTOR: Den gamla färgen ska vara 
väl förankrad i underlaget. Ta bort lös färg med stål-
borste och skrapa. Fett, olja och vax tvättas bort 
med Fettlösare, skölj noga med vatten. Blanka ytor 
mattslipas. Hangar Primer kan även användas på 
vanliga färgkvaliteér utan risk för resning. Kontrollera 
fukthalten i golvet med en fuktmätare eller tätslu-
tande plastfolie.  
 
BLANDA  

3 delar Hangar Primer, Komp. A blandas med 1 del 
Hangar Primer Härdare, Komp. B. Späd med max 
20% vatten.  
 
OBS! Tillsätt all härdare och blanda i ca 2 minuter, 
gärna med en lågvarvig borrmaskin försedd med sk 
blandarvinge. Dela inte förpackningen. Bristfällig om-
rörning eller felaktigt blandningsförhållande orsakar 
dålig eller utebliven torkning/härdning. brukstid (pot-
life): Blandningen skall förbrukas inom 1 timme vid 
+23°C, därefter är blandningen obrukbar. 
 

MÅLA  

Under målning och härdning ska golvets yttempera-
tur ej vara lägre än +10°C. Vid låga temperaturer för-
längs torktiden kraftigt. För bästa vidhäftning mellan 
skikten måla nästa skikt inom 24 timmar. Stryk 1-2 
gånger beroende på underlagets beskaffenhet.  
 
Verktygen bör vara av engångskaraktär då lågmoly-
kylär epoxi är allergiframkallande innan härdning. 
Rengöring av verktyg kan innebära hudkontakt vilket 
skall undvikas. 
 
RISKINFORMATION 
Lågmolekylär epoxi är allergen. Det innebär att 
skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd 
skall användas vid hantering av produkt.  
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida. 
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER 
Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skal inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och 
färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande 
som farligt avfall. 

TEKNISK INFORMATION 

2016-03-01 

VOC Gränsvärde (Kat A/j):140 g/l (2010) 
Produktens VOC:<140 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Övermålningsbar ca 2 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +10°C 

1 LITER RÄCKER TILL 7-10m2 

GLANS Glansfri 

VERKTYG RENGÖRES MED Rengörs ej. Verktyg bör kastas efter 
applicering 

VERKTYG Roller el. pensel 

SPÄDES MED Max 20% vatten 

BINDEMEDEL Epoxi-aminoadukt 

PRODUKTTYP Primer komponent A 

ANVÄNDNING För målning av betonggolv 

FÖRVARAS FROSTFRITT 
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