
4140 contact primer används för att säkra vid-
häftning mellan täta och dåligt vidhäftande un-
derlag samt efterföljande skikt, såsom spackel- 
och gjutskikt, vattentätning, fästmassa för kera-
miska plattor m.m.

•    Säkrar extremt god vidhäftning

• Inom- och utomhus

•   Används i våta och torra rum

Tvåkomponents vidhäftningsprimer för dåligt vidhäftande och 
täta underlag.

4140 contact primer levereras i 10 kg hinkar som innehåller bin-
der och härdare.

Användningsområde
■	 Vägg
■	 Golv
■	 	Våtrum
■	 Balkong
■	 Terrass
■	 Inomhus
■	 Utomhus

Underlag 
■	 Betonggolv, stålglättat
■	 Putsskikt, slät yta
■	 Betongelement, slät yta
■	 Trägolv
■ Målade ytor
■ Keramiska plattor och  
 natursten
■ Terazzo
■ Stål, rostskyddsbehandlat,  
 inomhus
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Produktbeskrivning
Tvåkomponents vattenbaserad polymer binderdel och pul-
verbaserad härdardel.

Tekniska data 

Användningsområden
4140 contact primer är en tvåkomponents blandning av bin-
der och härdare. Blandningen används alltid koncentrerad 
och får inte förtunnas. Efter härdning kan fortsatt ytbehand-
ling utföras.

Underlagstyper
Produkten häftar mot de flesta icke sugande underlag 
såsom stålglättad, tät betong, glaserad och oglaserad kera-
mik, terazzo, epoxy, målade ytor etc. Får inomhus endast 
användas på rostskyddsbehandlade stålplattor.

Förbehandling av underlag
Underlaget ska vara fast och fritt från lösa partiklar. Hål, 
sprickor och liknande ska repareras med cementbaserat 
bruk eller spackelmassa. Underlaget ska vara fritt från 
smuts, olja, fett, målning, limrester och liknande. 

Utförande
Primning ska utföras när underlaget har färdigställts och 
är tillräckligt torrt för att primern kan få vidhäftning mot 
underlaget. Olja och fett ska avlägsnas och underlaget ska 
vid behov högtryckssprutas med varmt vatten för att säkra 
optimal vidhäftning.

När binder och härdare är noggrant blandade, appliceras 
4140 contact primer på underlaget med pensel eller borste.

Blandningen bearbetas väl in i underlaget för att maximal 
vidhäftning ska uppnås. När primern har härdat efter 2-3 
timmar kan fortsatt ytbehandling utföras.

Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.

Arbetshygieniska förhållanden
Produkten är inte märkningspliktig enligt REACH.

Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas. Om pro-
dukten kommer i kontakt med huden ska den avlägsnas 
med tvål och vatten.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning
10 kg plasthink.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de 
tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produk-
tionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska 
egenskaperna ändras, till exempel med en förlängd härd-
ningstid.

Försäljning
mira´s produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och 
kakelbutiker i hela landet.

Densitet: 1,85 kg/l 

Användningstid: 30-40 minutter

Torktid v/18°C och 50% RH 
till fortsatt ytbehandling: 2-3 timmar

Rekommenderad arbetstemperatur: 10-25°C 
Åtgång, beroende av underlag: 0,5-0,8 kg/m2
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Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com
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