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Beskrivelse 
Seal-it® 520 PANELPRIMER er en meget effektiv svart hefteprimer, spesifikt for 
forbehandling av ubehandlet tre, som rammeverk og lister, som herder med fuktigheten i 
luften og danner en kraftig membran. 
 

Bruksområder 
• Spesialutviklet som varig heftefremmer for ubehandlet tre. 
• Som høyverdig forbehandlingsmiddel for beskyttelse av underlag mot fukt- og 

vannpåvirkning, slik at det sikres en varig sterk forbindelse/hefting. 
• For å stoppe den sugende effekten fra ubehandlet tre. 
• Egnet for kitt/lim på basis av silikon, hybrid- og MS-polymer® og Polyuretan. 

 

Egenskaper  
• Forbedrer hefteevnen for kitt og lim på ubehandlet treverk. 
• Danner en sterk og ikke-porøs membran mot fukt og vannpåvirkning. 
• Stopper den sugende effekten fra porøse underlag. 
• Fester støvdeler som er vanskelige å fjerne til hefteflaten. 
• Tørketid ca. 60 minutter, avhengig av luftfuktigheten. 
• Danner en sterk barriere mot muggdannelse og råte i tre. 
• Fuger mellom paneler får en svart finish, noe som gjør at svarte gummiprofiler blir 

unødvendige. 
• Lett å påføre ved hjelp av en pensel eller rulle. 
• Klar til bruk, 1-komponent. 
• Utmerket UV-, vær-, vann-, fukt og aldringsbestandig. 

 

Standardassortiment 
Farge 1000 ml boks 
Svart SI-520-920-1000 

 
Øvrig emballasje på forespørsel. 
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Tekniske produktdata 

 

 

Holdbarhet 
Holdbar i 12 måneder fra produksjonsdato ved kjølig, tørr og stående oppbevaring i uåpnet 
originalemballasje, ved en temperatur mellom +5 °C og +25 °C. 
 

Påføringsbetingelser 
• Temperaturen ved bruk (omgivelser og underlag) skal være mellom +5 C  og +35 °C. 
• Rist og/eller bland SEAL-IT® 520 PANELPRIMER godt før bruk, slik at det oppstår en 

homogen blanding. 
• Løse deler må fjernes fra underlag/hefteflater ved hjelp av en børste som er egnet til 

dette formålet, før SEAL-IT® 520 PANELPRIMER påføres. 
• Underlag/hefteflater må være tørre, rene, fett- og støvfrie, ha god bæreevne og være 

bærekraftige. 
• Fete og/eller skitne underlag må først rengjøres/fettfjernes med Seal-it® 510 CLEANER, 

før SEAL-IT® 520 PANELPRIMER påføres. 
• Påfør SEAL-IT® 520 PANELPRIMER jevnt og ikke for tykt, ved hjelp av en dertil egnet 

kost og/eller rulle. 
• Hvis tetningsmaterialet ikke påføres innen den maksimale tørketiden, må det primes på 

nytt, og det gamle primerlaget må først slipes bort. 
• Boksen må lukkes så raskt som mulig etter bruk, dette på grunn av at SEAL-IT® 520 

PANELPRIMER raskt herder. 
 

Begrensninger og anbefalinger. 
Uegnet for kontinuerlig bruk under vann. Uegnet for PE, PC, PMMA, PP, PTFE, myke 
kunststoffer, neopren og bituminøse underlag. Test først underlagets hefteevne. Det 
anbefales å dekke til fugekanter i nærheten med maskeringsteip mot primersøl / overflødig 
primer. SEAL-IT® 520 PANELPRIMER kan misfarges etter en tid. Må brukes ved tilstrekkelig 
luftfuktighet. 
 
  

Base   XYL 
Tørrstoffinnhold %  30 
Tetthet g/ml  1,02 
Tørketid Min. 23 °C / 55 % RF 60 
Åpen tid Timer 23 °C / 55 % RF 4 
Viskositet mPas  75-100 
Forbruk ml/m²  100-250 
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Helse og sikkerhet. 
Unngå langvarig kontakt med huden. Hvis ikke-herdet materiale kommer i kontakt med 
øynene, må disse skylles grundig med mye vann, og lege kontaktes. SEAL-IT® 520 
PANELPRIMER må oppbevares lukket og utenfor rekkevidde for barn på et trygt sted. Ved 
bruk av stoffet må det ikke røykes og/eller finnes åpen ild i nærheten. Sørg for god 
ventilasjon ved bruk av stoffet. Ved bruk av stoffet må det ikke røykes og/eller finnes åpen 
ild i nærheten. Bruk hansker, vernebriller og egnet arbeidstøy. Sikkerhetsdatablad for 
produktet er tilgjengelig etter forespørsel. 
 

Garanti og ansvar 
Connect Products BV garanterer at dets produkt er i overensstemmelse med 
spesifikasjonene innenfor holdbarhetsdatoen. Ansvaret skal aldri strekke seg ut over det 
som er oppgitt i våre salgs- og leveringsvilkår. Selger er ikke under noen omstendighet 
ansvarlig for følgeskader. Den oppgitte informasjonen stammer fra våre tester og er av 
generell karakter. Den medfører imidlertid ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å finne ut 
om produktet egner seg for bruksområdet ved bruk av egne tester. 


