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Centro XP Primer 

Produktdatablad 

XP primer 
 
Produktbeskrivning  
Centro XP-Primer är en vattenbaserad dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd för Centros 
avjämningsprodukter och fästmassor. Produkten är fri från ammoniak. Centro XP-Primer har en god 
alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper.  
 
Användningsområden Centro XP-Primer kan användas på de flesta typer av underlag såsom, betong, 
avjämningsmassa, spånskiva, lättbetong, lättklinker och befintlig keramik. Lämplig i såväl torra som våta 
utrymmen innan tätskikt.  
 
Förarbete/Underlag Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för det tänkta användandet. 
Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på 
vidhäftningen och slutresultatet. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid 
tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. För bästa resultat bör RF i underlaget ej överstiga ca 90 %. 
Observera att detta gäller endast byggfukt, tillskjutande markfukt får ej förekomma. Arbetstemperatur på både 
material och underlag bör vara mellan +10°C - +20°C (dock lägst +5°C) samt <65% relativ luftfuktighet.  
 
Blandning Centro XP-Primer blandas endast med rent vatten i blandningskärl beroende på ytans storlek, för att 
få rätt blandningsförhållande mäts alltid vattnet upp först och därefter tillsätts primern enligt primerguiden eller 
förpackningsanvisningen. Lösningen vatten/primer blandas lätt under omrörning. Till betong ska spädningen vara 
1 del primer och 3 delar vatten. Sugande underlag kan behöva primas i två omgångar. Sörj alltid för god 
ventilation vid primningsarbeten.  
 
Applicering Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan, undvik pölbildning. Borsta in den våta primern minst 
en gång. Vid applicering med primerpump bör ytan primas minst en gång flödigt med efterföljande borstning med 
mjuk borste.  
 
Materialåtgång Normalt 0,1–0,3 liter koncentrerad primer/m² beroende på underlagets struktur och 
absorptionsförmåga.  
 
Blandningsförhållanden  
Normala betonggolv spädning 1:3  
Gamla sugande betonggolv 1:3 + 1:1  
Golvavjämning 1:2  
Lättbetong (spraya primern i första omgången därefter borsta in primern) 1:a omgång 1:2 + 2:a omgången 1:1  
Klinker/sten ** 1:1 + pulver  
Homogen PVC koncentrerad  
Trägolv/linoleum koncentrerad  
Gipsskiva/spånskiva 1:1  
Rostskyddat stål/järn koncentrerad  
**Strö i pulver och borsta in det i den våta primern, första siffran är primer  
 
Rengöring Alla redskap rengörs omedelbart med vatten. Torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt. 
  
Torktid (vid 20°C, 50 % RF) Mellan 1-3 timmar beroende på typ av underlag, temperatur och luftfuktighet.  
 
Lagring Förvaras frostfritt. Hållbarhet minst 12 månader från produktionsdatum i obruten originalförpackning.  
 
Förpackning 1, 5 och 15 liter. 


