
Combimix produktblad

Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan 
anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger. 
Combimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruk-
tion, bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med andre 
produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre eksterne 
faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte oplys-
ninger fejlfortolkes eller fraviges af brugeren.
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Produktbeskrivelse 
PP 600 er en primerdispersion med høj alkaliebestandighet kan anvendes på alle typer underlag. 

Anvendelsesområde
PP 600 anvendes til priming (forbehandling) af gulve ved anvendelse af gulvprodukter fra  
Combimix. Primeren er særdeles alkaliebestandig. Primeren sikrer vedhæftning til den over-
fladen, som skal spartles. Primeren danner også en film, der mindsker risikoen for dannelse af 
luftbobler i spartelmassen.

Forbehandling
Underlaget skal være ren og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan for-
hindre PP 600 i at opnå optimal vedhæftelse til underlaget. I forbindelse med primerens filmdan-
nelse må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås ved en 
temperatur i arbejdlokalet mellem 10–25 °C. Luften i lokalet bør have en relativ fugtighed (RH) 
under 80 %.

Blanding
PP 600 blandes til den rette koncentration i en blandingsbeholder. Læs primerens vejledning 
på emballagen for at få det rette blandingsforhold. Vand-primer-opløsningen blandes let under 
omrøring. Sørg altid for god ventilation ved arbejde med primer, da dette fremskynder tørringen.

Udlægning
Primeropløsningen fordelt jævnt på gulvet og børstes derefter ind i underlaget med en blød 
børste. Undgå små søer af primer. Ved lægning af gulvspartel i to lag skal der altid primes mel-
lem lægningerne. På sugende underlag bør primingen udføres af to omgange, hvor den første 
priming spædes 1:5 og den anden 1:3. Første priming behover ikke tørre, før andet primerlag 
påføres. På normale betonoverflader er det normalt tilstrækkeligt med en enkel priming, hvor 
primerne spädes 1:3. På underlag, som ikke er sugende, spædes primerne 1:1 og derudover 
børstes tørt spartlingspulver ind i primerne og tørre der. Eventuel spild rengøres med det samme 
med vand. Værktøj og maskiner rengøres umiddelbart efter med vand.

Efterbehandling og udtørring
Primeren skal være tør, før spartlingsarbejdet påbegyndes. Spartlingen skal udføres inden for 
72 timer.

Opbevaring og emballage
Opbevares frostfrit. Opbevaringstiden er 12 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet original 
emballage. PP 600 leveres i 1 -, 5 - eller 20-liters beholder.

Restprodukter og beskyttelseanvisning
Tøm og rengør emballager er sorteret som plastik. Produktet må ikke hældes i afløb.

Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service 
Gældende version af produktblad præsenteres på www.combimix.dk. Tidligere opdaterede 
eller daterede versioner er ikke gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgs-
organisation.  

Produktgruppe: Gulv
Dato: 2019-11-20

Side: 1(1)PP 600 Primer
Opbevares frostfrit

Blandningsvejledning

Underlag Blandnings-
forhold 
PP 600/vand

PP 600/
udledning 
ca. l/m²

Beton 1:3 0,15

Letbeton 1:3 0,15

Træ, linoleum, 
gulvgips

5:1 0,25

Homogen PVC 1:1 + tørrpulver*) 0,20

Marmor, klinker,  
sten, farve

1:1 + tørrpulver*) 0,20

Tørre, stærkt 
sugende overflader

1:5 + 1:3 0,20

Industrigulv  
(CM Bas 900)

1:5 + 1:3 0,20

*) Tørt spartlingspulver strøs i den våde, primede overflade og børstes 
ind i underlaget og tørrer fast.

Børstet ind i overfladenSe blandnings-
vejledning


