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Våtrumsprimer
Flytande våtrumsprimer för tätskikt

Produktegenskaper:  » Färdigblandad, flytande våtrumsprimer 

 » Elastisk film som bildar en effektiv fuktspärr i våtrum. 

 » Uppfyller svenska gränsvärden med en ångtäthet på 1 000 000 s/m (vid 
75/100 % RF).  

 » I kombination med Knauf Tätskiktsmassa är ångtätheten cirka 3 320 000 s/m.

 » Specialutvecklad för skandinaviska byggmetoder i trä.

 » Lätt att applicera, har god vidhäftning i tunna lager och skapar en optimal 
yta för nästa steg i våtrumssystemet.
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Lösnings
medelsfri 
 ångspärr

Användningsområde:  » För tätskikt före sättning av keramiska plattor i kombination med  
Knauf Tätskiktsmassa.

 » Skyddar byggmaterial och våtrumsutrymmen från fukt och absorbering.

 » Lämplig att använda på cement, betong, trä, gips, fiberskivor och styropor-skivor.

 » Ger ett optimalt skydd och en utmärkt grund för vidare arbete.

 » Kan appliceras på en stor mängd underlag där behov av ångspärr finns.



Tekniska specifikationer: Materialtekniska data

Våtrumsprimer: Produktinformation
December 2012

Appliceringstemperatur:

Färg:

Densitet:

pH-värde:

Viskositet vid 20°C:

Ångtäthet:

Hållbarhet:

Knauf Våtrumsprimer
Från +5°C

Blå

ca 1.3 g/cm3

ca 4

ca 1500 mPa•s

1 000 000 s/m (vid 75/100 % RF) 

ca. 6 månader i originalförpackning

Ångtäthet i kombination med Knauf 
Tätskiktsmassa: ca 3 320 000 s/m (vid 75/100 % RF)

Temperaturområde: -20oC till +90oC

Förvaring: svalt och torrt

Produktnummer/EAN-kod: 6 kg: 271659 / 4006379079988
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Förberedelse av 
 underlaget:

Underlaget måste vara stabilt, fritt från smuts, dam, fett, olja eller lösa bitar. Hål, bubblor 
eller andra utsatta områden måste förseglas för att skapa en yta fri från porer. 

Arbetsanvisning: Knauf Våtrumsprimer kan appliceras med pensel, roller eller spray. För ytor som är medium 
till mycket sugande rekommenderas att applicera ett extra lager primer i spädning 1:1 
med vatten. Efter 2 lager har ångspärren tillräcklig effekt. Efter 3 lager uppnår man dock 
optimal effekt av ångspärren. 

Ytterligare information Verktyg och ev. fläckar kan enkelt rengöras med vatten innan de torkat.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu

Materialåtgång: Beroende på ytans sugförmåga krävs ca 100 till 200 g/m². Vi rekommenderar att applicera 
ett testområde först för att kontrollera ytans sugförmåga. 

Torktid: Knauf Våtrumsprimer är yttorr efter ca 2 timmar beroende på ytan och temperaturen.
Knauf Våtrumsprimer måste vara helt torr och uthärdad (ca 24h) innan nästa lager tätskikt 
kan appliceras.

Säkerhetsinformation: Knauf Våtrumsprimer klassas inte som farlig. Vanliga försiktighetsåtgärder vid kemikalie-
hantering ska vidtas. Se Knauf säkerhetsdatablad för mer information.



Anteckningar:

Knauf Expert
Radiatorvägen 11
207 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771-611 610
Hemsida: www.KnaufExpert.eu
E-post: info@KnaufExpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012
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