
Produktbeskrivelse
Murtex Silicate Primer er en 1-komponent silikatbinder med kalivand-
glas som bindemiddel. Murtex Silicate Primer er beregnet til grunding 
af porøse og sugende underlag udendørs, som puds, beton, fiberce-
mentplader, facadetegl, samt tidligere silikatbehandlede overflader 
og på underlag som tidligere er behandlet med mineralske produkter, 
som cementpulvermaling eller kalk. Murtex Silicate Primer sikrer opti-
mal grunding og binding af underlaget, inden behandling med Murtex 
Silicate maling

Behandling
Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sam-
menhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv, og løse sand-
korn m.m.. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til 
ren, fast og smittefri bund. Revner og huller udbedres med cementbun-
den spartelmasse. Kraftigt sugende underlag f.eks. gammel velafren-
set kalkbund, forbehandles med Murtex Silicate Primer, fortyndet med 
vand i forholdet 1:1. Underlag der er normalt sugende behandles med 
Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer i forholdet 2:1. 
Færdigbehandles med 1-2 påføringer med Murtex Silicate. 

Bemærkninger
Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin 
eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller 
dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved 
temperaturer i luft eller underlag på under +10°C. eller over +25°C. 
Den relative luftfugtighed bør være mellem 65-85% under påføring og 
i produktets tørreperiode 

OBS.: Murtex Silicate Primer kan ætse overfladen på glas, keramik, 
klinker, natursten, metaller, etc. Sørg for grundig afdækning af områder 
der ikke skal behandles.

Sikkerhed og miljø
Anvend egnede personlige værnemidler, som tætsluttende beskyt-
telsesbriller og gummihansker under anvendelsen, i henhold til MAL 
kode. Sørg for god ventilation. - Ved slibning af behandlede overflader, 
samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller 
lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. For mere 
information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bort-
skaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. 
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-
ordning. 
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TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs 
Bindemiddel: Kalivandglas
Rækkeevne: Nymaling 5-7 m²/liter. 
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 65-85%RF optimalt
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte 
Fortynding: Vand
Farver/baser: Farveløs
Emballage størrelse: 2,5-,10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og 
tørt i tæt tillukket original emballage.
Holdbarhed: 1 år i uåbnet originalemballage
MAL kode: (1993): 00-4
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt 
(kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indehol-
der max. 25 g/l VOC 
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