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TEKNISK DATABLAD

Dampspærre

Ljungdahl Dampspærreprimer
Ljungdahl Dampspærreprimer bruges til at forbedre forbindelsen mellem klæb og
underlag.
Anvendelse
Primer underlag hvor der efterfølgende skal skabes lufttætte forbindelser.
Egenskaber
Forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton
for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber.
Ljungdahl Alpha Dampspærresystem
Folier
Alpha Tria Dampspærrefolie
Alpha Neti Dampspærrefoile
(armeret)
Alpha Pure Dampspærrefolie
Alpha Lysningsfolie
Alpha Remfolie
Klæber
Alpha Folieklæber 600 ml
Alpha Primer 1000 ml
Alpha Murværksbånd
Tape
Alpha Dampspærretape Gul
Alpha Dampspærretape armeret Grøn
Alpha Dampspærretape
Universal
Alpha Duplex Doppeltklæbende Tape
Manchet
Alpha Manchet (flere str.)

Egenskaber
• Tørretid ikke nødvendig.

Tørretid er ikke nødvendig, der kan med det samme klæbes på det primede område. Trænger dybt ind i underlaget og styrker det.
Montage
Underlaget skal være tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Anvend en pensel
til at påføre primeren. Der kan umiddelbart efter påføring arbejdes videre med
tape eller folieklæber. Ved at vente til primeren er tørret op, øges den øjeblikkelige
klæbeeffekt, men slutresultatet bliver det samme.
Begrænsninger
Kan kun anvendes på sugende underlag.
Sikkerhed
Mal-kode (1993): 00-1
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Farver og pakning
Størrelse

1 liters flaske. Rækkevidde ca. 75 m ved 60 mm bredde.

Opbevaring

Opbevares inden for, frostfrit og ikke i direkte sollys.

Tekniske data
Materiale

• Trænger ind i underlag og styrker vedhæftningen.
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Akryl Copolymer, opløsningsmiddel og vand.

Temperaturområde

°C

-40 til +90

Anvendelsestemperatur

°C

-10 til +45

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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