
Primer 54

Universalprimer

◗  För fästmassa
◗  För spackelmassa
◗  Sluter porerna
◗  Binder damm
◗  Vattenavvisande
◗  Akrylbaserad primer
◗  Mycket låga emissioner

Användningsområde
LIP Primer 54 är en vattenbaserad akryl-
dispersion för  primning/grundning av un-
derlag innan kakelsättning, spackling med 
LIP golv-/väggspackel och fasadsystem 
samt ingår i LIP olika tätskitssystem för att 
öka vidhäftningen, kan även användas för 
grundning innan målning. Den sluter också 
porerna och binder damm. LIP Primer 54 
kan appliceras på både organiska och icke 
organiska underlag och har efter torkning 
en vattenavvisande effekt.

Förbehandling
Underlag skall vara fast, hållfast, torrt, fritt 
från damm, smuts, olja, fett, vax och andra 
skiljeämnen. Borttagning av kalk, fett, tvål-
rester görs med LIP Klinkerrens K1/ LIP 
Grundrens G1.

Bruksanvisning
Beroende på underlagets beskaffenhet 
blandas LIP Primer 54 med olika mäng-
der rent, kallt vatten. Omskakas innan an-
vändning. 
Till portätning och dammbindning blandas 
1 del LIP Primer 54 med 3 delar vatten 
1:3. 
På starkt sugande underlag vid läggning i 
tunna skikt eller när man efter spacklingen 
vill måla ytan kan det vara en fördel att pri-
ma underlaget i 2 omgångar för att undvika 
hål/luftbubblor i spackelmassan enligt föl-
jande metod: Vid 1:a skiktet späds primern 
1:5 med vatten, 2.a skiktet appliceras un-
derlaget outspätt.
Vid användning av LIP golvspackelproduk-
ter blandas LIP Primer 54 på följande sätt:
På råbetong 1 del LIP Primer 54 med 1 
del vatten 1:1.
På sugande underlag: 1 del LIP Primer 54 
med 3 delar vatten 1:3.
På icke sugande underlag och självnivelle-
rande spackel: 1 del LIP Primer 54 med 
0.5 del vatten 2:1.

På starkt sugande underlag innan LIP puts- 
produkter: 1 del LIP Primer 54 med 10 
delar vatten 1:10.
På golvspånskivor eller annat organiskt 
material används LIP Primer 54 oförtun-
nad.
Vid användning tillsammans med LIP tät-
skiktssystem, se respektive system eller 
lip.dk.
LIP Primer 54 appliceras med borste eller 
pensel i ett jämnt, tunt skikt och den ska 
torka till en genomskinlig film innan nästa 
del av arbetet kan påbörjas. LIP Primer 54 
torkar långsamt vid låga temperaturer och/
eller vid hög relativ fuktighet. LIP Primer 
54 kan appliceras vid temperaturer över 5 °C.
 
Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten – 
helst varmt – innan primern torkar. 

Tekniska data
Torktid Cirka 1 timme vid 20 °C 

Materialåtgång  Cirka 0,1–0,2 liter primer/m2, beroende på underlaget.

Åtgång På råbetong: 1 del Primer 54 och 1 del vatten.
På sugande underlag: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten
På mycket sugande underlag: 1 del Primer 54 och 10 delar vat-
ten
På icke sugande underlag: 1 del Primer 54 med 1/2 del vatten
Sluta porer: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten
Oorganiska material: Oförtunnad  
I anslutning till LIP tätskiktssystem: se respektive system eller 
lip.dk

Emissioner EC1 plus 

Förvaring/tekniska data Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Förvaring/arbetsmiljö Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Förpackning
Plastdunkar med 1, 2,5 och 10 liter.
Ska förvaras frostfritt.

Färg
Flytande form: Vit.
Härdad: Transparent.

Allmänt 
LIP-produkter står ständigt under intern 
såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver 
denna produktinformation hänvisar vi till 
samtliga aktuella byggnadsregler och gäl-
lande normer i det land där produkten an-
vänds. Vi garanterar att samtliga LIP-pro-
dukter är felfria när de lämnar vår fabrik. 
Då användarnas arbetsförhållanden ligger 
utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för 
detta.

Hänvisning
Säkerhetsdatablad.

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: +46 (0)8 25 00 70
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