
MC-Bauchemie Danmark ApS  
Lautrupsgade 7, 3. Tv  2100 København Ø 
info@mc-bauchemie.dk · www.mc-bauchemie.dk 

Teknisk datablad 
MC-Color Primer 

09.02.2022 1 | 2 

 

 
PRODUKTEGENSKABER  ■  Copolymer dispersion 

  ■  Vandbaseret, gennemsigtig, når den er tørret 

  ■  Filmdannende 

  ■  Størkning af underlaget 

  ■  Åben for vanddampdiffusion, hydrofob 

  ■  Modstandsdygtig over for UV, vejrlig og alkali 

  ■  Påføring med rulle, pensel og airless sprøjtning 

  ■  Certificeret i henhold til EN 1504 del 2 

ANVENDELSESOMRÅDER    ■  Primer til mineralske underlag 

  ■  Velegnet til brug på alkaliske og neutrale underlag 

  ■  Også velegnet til brug på gamle belægninger 

  ■  REACH-vurderede eksponeringsscenarier: periodisk vandkontakt, periodisk indånding, påføring 

  ■  Certificeret i henhold til EN 1504 del 2 for princip 1, procedure 1.2 

BEHANDLINGSINSTRUKTIONER Forbehandling af underlag: Alle underlag, der skal grundes, skal være sunde, rene og fri for alle 
løse partikler, støv, olie og andre forurenende stoffer. Underlagets overfladetrækstyrke skal være i 
overensstemmelse med relevante tekniske forskrifter. 

 

  Påføring: MC-Color Primer er klar til brug og skal omrøres grundigt inden påføring. Påføring 
udføres kontinuerligt og stribefrit ved hjælp af en rulle, en børste eller ved airless sprøjteteknik. 

  Påføring må ikke foregå under regn, høj luftfugtighed, frost eller risiko for frost. Frisk påførte lag 
skal beskyttes mod dug, regn og frost. 

 

  Overmalingstid: Se tabellen "Tekniske data". 

 

  Regntæt: Se tabellen "Tekniske data". 

 

  Generel information: Dækningsgraden afhænger af underlagets tilstand, hvilket kan føre til over- 
eller underforbrug. De anbefalede værdier i tabellen "Tekniske data" skal overholdes. MC-Color 
Primer må ikke anvendes ved regn eller temperaturer under +5 °C. MC-Color Primer er en primer 
og bruges kun i kombination med overfladebeskyttelsessystemerne MC-Color Flair pure, MC-Color 
Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro og MC-Color Flex vision.  

 

MC-Color Primer 
Klar til brug primer 
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TEKNISKE VÆRDIER OG PRODUKTFUNKTIONER 

Parameter Enhed Værdi Bemærkninger 
 

Viskositet mPa*s 960-1.440 Haake E30 1/22.6 s   

Densitet kg/dm³ 1  
 
 

Anvendelsesbetingelser °C ≥ 5 ≤ 30 luft-, underlags- og materialetemperaturer 
 % ≤ 85 rel. fugtighed 
 K 3 over dugpunktet 

Forbrug 1) ml/m² 

  ca. 100 -  til almindelig beton, finspartel, gammel maling, fibercementplader 

  150  

  ca. 500 - til porebeton, kalksandsten 

  600  
 

Overbearbejdende efter minutter ca. 60 med sugende underlag 

 timer ca. 4 med ikke-sugende underlag  

Regnafvisende efter timer 4 -6    

Tør at røre ved efter minutter ca. 60 

Volumen af faste stoffer % ca. 15 
 

Alle tekniske parametre er laboratorieværdier og ved 21 °C ± 2 °C og 50 % rel. fugtighed bestemt.  
  1) 

Leveringsform 10 l beholder 
 

Opbevaring 
 

 

Kan opbevares køligt og tørt i mindst 12 måneder i original uåbnet emballage. Beskyt mod frost. 
 

 

EU-forordning 2004/42          RL2004/42/EG All/j (30 g/l) < 30 g/l VOC 
(Decopaint -direktiv)  

Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sikre overholdelse af vores informationsfolder  
 "Returnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel 
 

 
 

Sikkerhedsinstruktioner 
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er efter vores bedste viden baseret på vores erfaring, men er ikke bindende. De skal koordineres med de respektive 
bygningsgenstande, anvendelsesformål og de særlige lokale krav. De ejendomsbetingelser, der afviger fra standardapplikationen, skal kontrolleres på forhånd af 
planlæggeren og kræve individuel godkendelse. Teknisk rådgivning fra MC's specialrådgivere erstatter ikke planlægningsarbejde med bygningens historie. Forudsat dette er 
vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger i forbindelse med vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i 
vores datablade, er kun bindende for os, hvis de bekræftes skriftligt. Under alle omstændigheder skal de generelt anerkendte teknologiske regler overholdes. Oplysningerne i 
dette tekniske datablad er gyldige for det produkt, der blev leveret af det nationale firma, der er angivet i sidefoden. Bemærk, at oplysninger i andre lande kan variere. 
Bemærk produktdatablade, der er gyldige i udlandet. Det seneste tekniske datablad gælder. Udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Alle tidligere udgaver er ugyldige 
og må ikke længere bruges. Den nyeste version kan rekvireres fra os eller tilgås på Internettet. 


