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Master Multi Primer är en lösningsbaserad, snabbtorkande och mycket slipbar
träprimer som förseglar träet och förbereder vidhäftningen för efterföljande
lack. Primern är särskilt lämpligt som problemlösare för gamla och tidigare
behandlade golv samt som primer till exotiska träsorter med hög oljehalt.

•
•
•
•

Problemlösare för besvärliga trägolv
Torkar snabbt
Förhindrar sidbindningar
Lösningsbaserad

Applikationsområde
För grundning av exotiska träslag, samt gamla och tidigare behandlade trägolv. Master Multi Primer kan
åtföljas av en behandling med något av WOCAs golvlack, dock inte WOCA Invisible 2K golvlack.

Bruksanvisning
Förberedelser

Det är viktigt att både träet och primern har en temperatur på minst 15°C, men helst 20°C, samt en
luftfuktighet på ca 50 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Sista
slipningen ska göras med sandpapper kornstorlek 100-120. Dammsug noga och torka vid behov golvet
med en fuktad, ren och hårt urvriden trasa. Golvet ska vara helt torrt innan Master Multi Primer används.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Sista slipningen

Korn 100-120.

Behandling

Skaka dunken noga innan användning. Applicera Master Multi Primer i ett jämnt lager med lätta rörelser
i brädornas längdriktning. Se till att inga pölar bildas. Applicera primern vått-i-vått med WOCA lackroller
för lösningsbaserade lacker. Låt träprimern torka i 30-60 minuter. Golvet kan sedan lackas med ett lack
från WOCA enligt respektive produkts instruktioner. Du bör endast stryka på 2 lager primer/lack om
dagen. Mellanslipning bör göras efter första lagret lack.

OBS!

Det kan vara nödvändigt att påföra ett extra lager Master Multi Primer på ytor i exotiska träslag eller trä
från fruktträd.

Torktid
Torktid

30-60 minuter vid 20°C
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

Toluene, ethyl acetate and n-butyl acetate.

Densitet

0.80-0.85 g/ml.

Hållbarhet

1 år

Appliceringstemperatur

10-25

Täckförmåga

8-10 m²/L

Blandningsförhållande

Redo att använda. Späd inte ut.

Rengöring av verktyg

Med WOCA Solvent

Förvaring

+5-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

VOC

VOC-Max: 735 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (A/h (LB)): 750 g/l.

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525
Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A
Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A
Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A
Master QP Lacquer, #690130A/31A
Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A
Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A
Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

