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Beskrivelse 
Seal-it® 520 PRIMER er en høykvalitets, ekstra bestandlig grunning til fugemasser og lim, 
spesielt utviklet for porøse overflater/materialer. Fuktherdes til en slitesterk membran. 
 

Bruksområde 
• Spesielt utviklet som et bestandig heftefremmende produkt til porøse overflater, som 

murverk, stukkatur, lettbetong, naturstein, sandkalkstein, ubehandlet tre, gipsblokker og 
andre absorberende materialer. 

• Vanntett og fuktighetsbestandig grunning for langvarig overflatebeskyttelse mot 
fuktighet og vann, og garanterer et sterkt og varig feste/liming. 

• Fullstendig forsegling av porøse overflater fra overflateabsorbering. 
• Kan brukes med fugemasser og lim som er basert på silikon, hybridpolymer og MS-

polymer® og polyuretan. 
 

Egenskaper 
• Danner en svært bestandig, ikke porøs membran som beskytter mot fuktighet og vann. 
• Stanser overflateabsorbering og sikrer et utmerket feste. 
• Fester gjenstridige støvpartikler til klebeoverflaten. 
• Lett å påføre med en kost eller rull. 
• Hurtigtørkende, klar til bruk, gjennomsiktighetsbevarende grunning i 1 boks. 
• Utmerket bestandighet mot UV-lys, vær, vann, fuktighet og aldring. 
• UN-godkjent innpakning, utrustet med sikkerhetsforsegling. 

 

Standard produktserie 
Farge 250 ml boks 1000 ml boks 
Gjennomsiktig SI-520-000-0250 SI-520-000-1000 
Svart  SI-520-920-1000 

 
Andre innpakning ved henvendelser. 
 

Tekniske produktdata 
Base   XYL 
Tørrstoffinnhold %  30 
Tetthet g/ml  1,02 
Tørketid Min. 23 °C/ 55 % RH 60 
Åpen tid Timer 23 °C / 55 % RH 4 
Viskositet mPas  75–100 
Forbruk ml/m²  100–250 
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Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), 
vil produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato. 
 

Bruksbetingelser 
• Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +35 °C. 
• Rist/rør Seal-it® 520 PRIMER godt før bruk slik at den utgjør en ren homogen masse. 
• Bruk en hard kost til å fjerne eventuelle løse partikler fra klebeoverflatene eller andre 

overflater før Seal-it® 520 PRIMER påføres. 
• Klebeoverflater og andre overflater må være tørre, rene, ukontaminerte, fettfrie, støvfrie, 

kompatible og stabile. 
• Bruk først Seal-it® 510 CLEANER til å avfette/rengjøre fettete eller kontaminerte 

overflater grundig før Seal-it® 520 PRIMER påføres. 
• Bruk en egnet kost eller rull til jevn og ikke for tykk påføring av Seal-it® 520 PRIMER. 
• Dersom fugemassen ikke påføres før tørketiden er over, må du pusse bort den gamle 

grunningen og påføre en ny. 
• Etter bruk, lukk boksen så fort som mulig, slik at Seal-it® 520 PRIMER ikke stivner. 

 

Begrensninger og anbefalinger 
Ikke egnet til permanent undervannsbruk. Ikke egnet på PE-, PP-, PTFE-, PC-, PMMA-, myk 
plast-, neopren- eller bitumenoverflater. Alltid test overflaters klebeevne på forhånd. Det 
anbefales å sette tape rundt området som skal grunnes, for å beskytte det mot søl, 
overflødig grunning. Seal-it® 520 PRIMER er utsatt for misfarging over tid. Brukes på steder 
med tilstrekkelig fuktighet. 
 

Helse og sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll 
rikelig med vann og oppsøk lege. Oppbevar Seal-it® 520 PRIMER i en lukket beholder på et 
trygt sted utenfor barns rekkevidde. Ikke røyk eller bruk produktet i nærheten av åpen ild. 
Brukes i godt ventilerte forhold/rom. Bruk sikkerhetsbriller, hansker og egnet arbeidstøy. 
Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel. 
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 


