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PRODUKTBESKRIVNING
Landora Putsprimer är en helmatt, vattenburen primer för grundning av alla typer av
mineraliska underlag företrädesvis utomhus. Även lämplig för fuktutsatta ytor inomhus.
Produkten penetrerar djupt in i, och reagerar kemiskt med det mineraliska underlaget, dock
utan att täppa till porerna i underlaget. Det bildar därigenom en utomordentlig förutsättning
för såväl perfekt vidhäftning, med ett fast och målningsdugligt underlag, som ett
fuktutdrivande ytskikt.
I kombination med Landora Putsfärg får man ett maximalt diffussionsöppet och
fuktutdrivande målningssystem.  
Produkten lämpar sig genom dessa egenskaper även för många typer av impregnering och
bindning på olika typer av mineraliska underlag såväl utom- som inomhus. T ex tegelsten,
eller som dammbindare och vidhäftningsprimer på betonggolv. Den fungerar även som en
effektiv problemlösare för att binda gamla kalkmålade ytor.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utom-/inomhus
Bindemedel Styrenakrylat, silikat
Volymtorrhalt 13%
Densitet 1,06 g/cm³
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 10–12 m²/L.
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr 1–2 h
Övermålningsbar 2–4 h
Kulör Klar
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat. A/h): 30 g/l (2010)
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BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på produkten och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Skaka gärna dunken först för att få en homogen blandning.
Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än
+5°C. 
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös puts, kalk och färg.
Tvätta med ammoniakvatten, skölj med vatten. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med
lämplig hustvätt och skölj med vatten.  
OBS! Täck över eventuella fönster eller glasytor eftersom Landora Putsprimer verkar
etsande på glas. Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddsglasögon.

Målning
Produkten appliceras jämnt över hela underlaget, helst genom användande av enkel
lågtrycksspruta, men kan även påföras med pensel.
Obs! Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddsglasögon.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut dunken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.
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