
Combimix produktdatablad

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens 
användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förut-
sättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruk-
tion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra 
produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra 
externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstå-
ende information vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Produktbeskrivning
PP 600 är en dispersionsprimer med hög alkaliebeständighet avsedd för alla typer av underlag. 
Produkten är vattenskadestabil.

Användningsområde
PP 600 används till primning (förbehandling) av golvytor vid användning av Combimix golvpro-
dukter. Primern har särskilt hög alkaliebeständighet. Primern säkerställer vidhäftningen mot den 
yta som ska beläggas. Primern bildar även en film som minskar risken för blåsbildning i avjäm-
ningsmassan. 

Förbehandling
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan 
hindra PP 600 från att få fullgod vidhäftning till underlaget. Med hänsyn till primerns filmbildning 
ska underlagets temperatur inte understiga 10°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i 
arbetslokalen ligga mellan 10–25°C. Luften i lokalen bör ha en relativ fuktighet (RF) understi-
gande 80%.

Blandning
PP 600 blandas till rätt koncentration i ett blandningskärl. För att få rätt blandningsförhållande 
läs primerguiden på förpackningen eller här intill. Lösningen vatten/primer blandas lätt under 
omrörning. Sörj alltid för en god ventilation vid primningsarbete då det påskyndar uttorkningen.

Applicering
Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan och borstas därefter in i underlaget med en mjuk 
borste. Undvik pölbildning. Vid läggning av golvspackel i två skikt ska alltid primning utföras mel-
lan läggningarna. På sugande underlag bör primningen utföras i två omgångar, där första prim-
ningen spädes 1:5 och den andra 1:3. Första primningen behöver inte torka innan primning två 
utföres. På normala betongytor räcker det normalt med en primning, där primern spädes 1:3. På 
underlag som inte är sugande spädes primern 1:1 och dessutom borstas torrt spackelpulver in i 
primern och får torka fast. Eventuellt spill rengörs omedelbart med vatten. Verktyg och maskiner 
rengörs omedelbart med vatten.

Efterbehandling och uttorkning
Innan spackelarbetet påbörjas ska primern vara torr. Spackling bör utföras inom 72 timmar. 

Lagring och förpackning
Förvaras frostfritt. Lagringstiden är minst 12 månader i oöppnad originalförpackning från till-
verkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. PP 600 levereras i 1-, 5- eller 
20-liters dunk.

Restprodukter och skyddsanvisning
Tomma och rengjorda förpackningar lämnas till förbränning. Överblivet material lagras för senare 
användning, eller blandas med vatten och spackel och får härda. Kan då deponeras som byg-
gavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. 

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av produktdatablad, CE dokument, byggvarudeklaration och säkerhetsdata-
blad presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. 
För mer information kontakta vår säljorganisation.

Produktgrupp: Golv
Datum: 2013-06-07

Sid: 1(1)PP 600 Primer
Förvaras frostfritt

Blandningsguiden

Underlag Blandning 
PP 600/vatten

Åtgång 
ca l/m²

Betong 1:3 0,15

Lättbetong 1:3 0,15

Trä, linoleum, golvgips 5:1 0,25

Homogen PVC 1:1 + torrpulver*) 0,20

Marmor, klinker, sten, färg 1:1 + torrpulver*) 0,20

Torra, sugande ytor 1:5 + 1:3 0,20

Industrigolv (CM Bas 900) 1:10 + 1:3 0,20

*) Torrt spackelpulver strös i den våta, primade ytan och borstas in i 
underlaget och får torka fast.

Borstas in i underlagetSe blandningsguiden


