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Produktblad 
BSAB-MHG 

SE:P-E1402 

ERADUR® PRIMER W 

 
 

 
 
Produkttype: Tokomponent, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxyprimer. 
 

Brugsområde:   Primer til fugtige overflader, ikke egnet til tilskydende fugt. 
 

  Primer på grøn beton. 

  Også egnet til støvbinding, limning mm.  

 

Egenskaber:  Primer med god vedhæftning til beton og andre mineralske underlag, selv til 

fugtige overflader, der for eksempel er blev spulet, men som ikke er tørret helt før 

belægning 

 Kan bruges som primer på nylagt, så kaldt grøn beton. Tilbageværende cementhud 

giver dårlig vedhæftning, hvilket priming ikke kan afhjælpe  

 Er ikke egnet til så kaldt tilskydende fugt 

 På grund af gulning og produktets mørke farve, er produktet kun egnet som primer  

 Forstærker betonoverfladen. Udmærket til støvbinding. Giver betonen en tæt, 

slidstærk, kemikalieresistent overflade (især mod mineralsyrer)   

 

Anvendelsestemperatur: Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur):  5-30 °C. En høj temperatur vil forkorte 

påføringstiden, men indebærer ingen tekniske ulemper  

 

Brugstid:  Brugstid efter opblanding er ca. 50 min. 
 

 

Hærdningstid:  8-16 timer før påføring af belægning eller maling. 

  24 timer før berøring ved gang og lettere belastning. 

  5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens. 
 

Blandingsforhold: 2,4 vægtdele ERADUR, Primer N (10 kg) 

  1 vægtdel ERADUR, Primer W (4,2 kg) 

 

ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver 

en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod 

karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet før påføring.  

 

Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder 

og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.  

 
 

Sikkerhed: Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs 

etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.  
 

Teknisk specifikation:  Trykstyrke  ca. 50 N/mm
2
 

Trækstyrke  ca. 35 N/mm
2
   

dvs. brud i betonunderlag. 

Massefylde  base: 1,12 g/cm
3
 

hærder: 0,99 g/cm
3
 

blanding: 1,08 g/cm
3
 

Viskositet  ca. 0,6 Pa*s 

Tørstofindhold  100% 

Glans  blank 

Rækkeevne, grunding ca. 0,3 kg/m
2
 

Holdbarhed  6 måneder i ubrudt emballage (>15 °C) 

 


