
Combimix produktark

Dette produktarket inneholder generelle anvisninger. Bruk av pro-
duktet foregår under en mengde skiftende forhold og forutsetninger. 
Combimix har ikke ansvar for lagring, bruk i konstruksjon, bearbei-
ding eller utførelse, samvirkende effekter ved bruk med andre pro-
dukter, bruk betinget av lokale forhold eller andre eksterne faktorer.  
Combimix har heller ikke ansvar dersom den ovenstående informasjo-
nen feiltolkes eller ikke følges av brukeren.

Combimix AB • Verkstadsvägen 6 • 746 40 Bålsta, Sverige • Tlf. +47 92 02 87 79 • Faks +46 (0)171 46 65 99 • info@combimix.no

Produktbeskrivelse
PP 600 er en primerdispersion med høy alkaliebestandighet beregnet for alle typer overflater. 

Bruksområde
PP 600 brukes til grunning (forbehandling) av gulvflater ved bruk av Combimix gulvprodukter. 
Primeren har spesielt høy alkaliebestandighet. Primeren sikrer vedheftningen mot overflaten 
som skal belegges. Primeren danner også en film som reduserer faren for luftbobler i avret-
tingsmassen.

Forarbeid
Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre 
at PP 600 får fullgod vedheftning til underlaget. Av hensyn til primerens filmdannelse må ikke 
underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i 
arbeidslokalet ligge mellom 10–25 °C. Luften i lokalet bør ha en relativ fuktighet (RH) under 80 %.

Blanding
PP 600 blandes til rett konsentrasjon i blandekar. For å få riktig blandingsforhold leses primer-
veiledningen på emballasjen. Løsningen vann-primer blandes lett under omrøring. Sørg alltid for 
god ventilasjon ved grunningsarbeid, det fremskynder tørkingen.

Legging
Primerløsningen fordeles jevnt over gulvflaten og børstet deretter inn i underlaget med en myk 
børste. Unngå pøldannelse. Ved legging av gulvsparkel i to lag må alltid grunning utføres mellom 
leggingene. På sugende underlag bør grunningen utføres i to omganger, den første spes 1:5 
og den andre 1:3. Den første grunningen trenger ikke å tørke før den andre utføres. På normale 
betongoverflater holder det vanligvis med én grunning, der primeren spes 1:3. På underlag som 
ikke er sugende spes primeren 1:1 og i tillegg børstes tørt sparkelpulver inn i primeren og får 
tørke fast. Søl rengøres umiddelbart med vann. Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart med 
vann.

Etterbehandling og tørking
Før sparklingen påbegynnes skal primeren være tørr. Underlaget må sparkles innen 72 timer. 

Lagring og emballasje
Oppbevares frostfritt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjons-
datoen. PP 600 leveres i 1-, 5- eller 20-liters beholder.

Restprodukter og sikkerhetsanvisning
Tom og rengjort emballasje er sortert som plast. Produktet må ikke tømmes i avløpsnettet.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service
Gjeldende versjon av de relaterte produkt dokumenter finnes på www.combimix.no. Tidligere 
udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer 
informasjon.
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Side: 1(1)PP 600 Primer
Oppbevares frostfritt

Blandingsveiledning

Underlag Blandings-
forhold 
PP 600/vann

PP600-
forbruk 
ca. l/m²

Betong 1:3 0,15

Lettbetong 1:3 0,15

Tre, linoleum, gulvgips 5:1 0,25

Homogen PVC 1:1 + tørrpulver*) 0,20

Marmor, klinker, 
stein, maling

1:1 + tørrpulver*) 0,20

Tørre, sterkt sugende 
overflater

1:5 + 1:3 0,20

Industrigulv (CM Base 900) 1:5 + 1:3 0,20

*) Tørt sparkelpulver strøs på den våte, grunnede overflaten, børstes 
inn i underlaget og får tørke fast.

Børstet inn i overflatenSe blandnings-
veiledning


