
BESKRIVNING AV PRODUKT
En lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer för grundbehandling inomhus före applicering av Bostik Golvspackel eller Bostik 
fästmassa. Primer 6000 används för att minska underlagets sugkraft, förbättra vidhäftningen, dammbindning samt portätning. I 
vissa fall kan Primer 6000 blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För alla typer av underlag som kan beläggas med med Bostik Golvspackel eller fästmassa.

ARBETSBESKRIVNING
Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Primer 6000 appli-
ceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 (primer:vatten).  På starkt sugande underlag rekommenderas 
2 strykningar. På golvgipsskivor och träfiberskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten).  På trä, klinker, sten 
och dylikt appliceras primern koncentrerad. För hårda glatta ytor rekommenderas att ytan behandlas med en slamma av spackel-
pulver och Primer 6000.  Primern arbetas in i underlaget med borsten. Undvik pölbildning. Primern skall ha torkat max. 24 timmar 
innan avjämning och spackling utföres.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se 
varuinformationsblad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Version: 2016-05-31

PRODUKTDATABLAD
PRIMER 6000



TEKNISK DATA

Materialtyp Polymerdispersion

Lösningsmedel: Vatten

Färg Vit

Densitet 1,04 kg/l

Torktid 30-60 min beroende på un-
derlagets sugande förmåga, 
temperatur och fuktighet

Rengöring av verktyg Omedelbart med vatten

Hantering av avfall Hanteras som industriavfall. 
Vid större mängder eller 
kassation av ej tömda för-
packningar, rådgör med det 
lokala avfallsbolaget. Tömda 
förpackningar är återvinnings-
bara.

Åtgång 1 liter till 10-14 m² i blandn-
ingsförhållande 1:3  beroende 
på underlagets sugande 
förmåga

Förpackningsstorlekar 1 ltr flaska, 5 och 15 ltr dunk

Förtunning Se arbetsbeskrivning

Lagring 12 månader i oöppnade 
förpackningar vid ca +20°C. 
Skyddas mot frost

Appliceringshjälpmedel: Pensel eller kvast

Appliceringstemperatur: Ej under +6°C
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