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Anvendelsesområde

Som hæftegrunder på glatte og uensartet sugende underlag (f.eks. jævnt forskallet beton, gipskartonplader etc.). 
 
Anvendes før påføring af mineralske og pastøse pudsprodukter fra Weber, som uden forbehandling kan føre til for hurtig afbinding.

Produktbeskrivelse

weber.prim 403 er en fabriksfremstillet organisk hvidfarvet primer, som kan indfarves i udvalgte farver til det enkelte projekt.

Primeren indeholder ingen opløsningsmidler. Den er alkalibestandig, og efter tørring forbedrer den vedhæftningen betydeligt. Til indendørs og 
udendørs brug. 

weber.prim 403 er som udgangspunkt hvid, men kan indfarves i følgende farver i 5 liters emballage:

•	Rødbrun (3040-Y50R)

•	Brun (4010-Y30R)

•	Grå (4000-N)

•	Mørk grå (5500-N)

•	Lys orange (2040-Y20R)

•	Grøn (3020-G10Y)

•	Blå (4020-R90B)

Produktoversigt

Forbrug

•	Weber.prim 403 (hæftegrunder) forarbejdes i ufortyndet tilstand. 
Forbruget er ca. 0,25-0,30 l/m², alt efter underlagets art og sugeevne. 
Nøjagtige forbrugsmængder findes ved at udføre en prøvepåføring

Holdbar

•	12 måneder i original uåbnet emballage

Opbevaring

•	Frostfrit

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informatio-
ner, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsom-
råde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets 
udførelse og lokale forhold.

Emballage

•	I spande a 15 l på paller a 24 spande = 360 l

weber.prim 403

PRODUKTBLAD

28.11.2017 

•	Universalgrunder

•	Klar til brug



•	DB-nr.: 5386903

 

Underlag

Underlaget skal være tørt og fast samt frit for støv og løse partikler eller skillemidler (f.eks. formolie).

Udførelse

Rør godt op i materialet før forarbejdning. 
 
Tildæk tilgrænsende bygningsdele omhyggeligt/beskyt mod stænk.

Tørretid: 24 timer. Der kan pudses ovenpå, når produktet er fingertørt.

Bemærkninger

Produktet må ikke blandes med andre typer materialer. 
 
Tøm fustagerne helt og aflever dem til genbrug.
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