
Används för att säkra vidhäftning, bindning 
och portätning mellan underlag och efter- 
följande lager av 6820 micro decor spackelmassa.  

•    Säkrar bra vidhäftning

• Kan användas utom- och inomhus

•  Kan används på våta och torra ytrymmen

Flytande polymerbaserad vätska. Används som primer i 
utspätt tillstånd på alla sugande underlag oavsett om 
det är torra eller våta ytymmen.

4170 decor primer levereras i 1 liters flaska.

Användningsområde
■	 Vägg
■	 Golv
■	 Simbassänger
■	 	Våtrum
■	 Byggnadsdelar i almänhet
■	 Balkong
■	 Terrass
■	 Inomhus
■	 Utomhus

Underlag 
■	 Betonvägg
■ Putsskikt
■	 Betong
■	 Trägolv
■ Lättbetong
■ Putsade murverk
■ Gipsbruk/-spackel
■ Cementgulvspartel
■ Underlag av skivor
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Produktbeskrivning
Polymerbaserad finmolekylär primer.

Tekniska data

Användningsområden
4170 decor primer används utspädd med vatten i ett förhål-
lande av 1 del primer till 3 delar vatten på sugande ytor som 
lättbetong, porös gips och liknande. På mindre sugande 
underlag, som gjuten betong eller spackelskikt, i ett förhål-
lande av 1 del primer till 2 delar vatten. Används koncentrerat 
på skivunderlag för att säkra vidhäftning mellan underlag och 
mikrocement. 

Underlag
Murverk, målade ytor, skivunderlag, gipsskivor, kakel, befintlig 
puts och betong.

Förbehandling av underlag
Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett 
samt lösa partiklar. Underlaget ska ev. ruggas före applicering 
av spackelmassan.

Utförande
Priming utförs när underlaget är rent och så pass torrt att 
primern kan vidhäfta till underlaget. Sugande underlag som 
betong, lättbetong eller puts, primas med 4170 decor primer 
utspädd med vatten i ett förhållande av 1 del primer till 3 delar 
vatten. Primern arbetas väl in i underlaget med en borste. På 
mindre sugande underlag, i ett förhållande av 1 del primer till 
2 delar vatten.

Arbetshygieniska anvisningar
Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-
förordningen  (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsförhållanden 
för hantering av kemiska ämnen ska iakttas. I övrigt hänvisas 
det till säkerhetsdatabladet.

Förpackning
1 kg plastflaska.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras frostfritt och torrt. Produkten upp-
fyller de tekniska specifikationerna minst ett år från produk-
tionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än 
detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till 
exempel med förlängd härdningstid.

Försäljning
mira’s produktsortiment säljs via byggmarknader och kakel-
butiker över hela landet.

Densitet: 1-1,08 kg/l 

Torktid vid 18°C 
för vidare ytbehandling:  1-2 timmar

Rekommenderad arbetstemperatur: 10-18°C 
Förbruk  
Utspädd:   0,08-0,1 l/m2 
Outspädd: 0,1-0,2 l/m2
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Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com

primer
4170 decor primer

mars 2019


