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Primer för Alfix PlaneMix golvspackel

• Används som förbehandling på skilda typer av underlag
• Förbättrar vidhäftningen för den fortsatta spacklingen 
• Inom- och utomhus
• Fäster på de flesta underlag
• Hög vattenfasthet
• Låg emission

Produkt
Polymerdispersion.

Åtgång

Underlag Torra 
rum

Våtrum Utomhus Blandnings- 
förhållande

Åtgång 
Ltr. per m2

FÖRBEHANDLING FÖR SPACKLING

Betong, avjämnings- eller spack-
elskikt X X - 1 del primer

+ 3 delar vatten 0,05

Betong, avjämnings- eller spack-
elskikt - - X 1 del primer

+ 6 delar vatten 0,03

Betong för toppbeläggning med 
spackelmasse (Designgolv) X - - 1 del primer

+ 3 delar vatten 0,20

Träunderlag X - - Outspädd 0,20

Täta underlag t.ex. befindliga 
plattor, terrazzo, vinyl plastmatta, 
målar färg, trä plankgolv ec.

X - -
1 del primer

+ 2 delar spartel- 
pulver

0,15

FÖRBEHANDLING FÖR GJUTNING

Betong, avjämnings-/spackelskikt X X X
1 del primer

+1 del spartel- 
pulver

0,25

FÖRBEHANDLING FÖR TÄTSKIKT

Puts, murverk, lättbetong, betong, 
lättklinkerbetong, betongavjämning

Våtrumsskivor av cement och 
polystyren: t.ex  Bac board

- X - 1 del primer
+ 1 del vatten 0,10

Betong, betongavjämning - - X 1 del primer
+ 6 delar vatten 0,03

FÖRBEHANDLING FÖR PLATTSÄTTNING

Betong, avjämnings-/spackelskikt, 
lättklinkerbetong, puts, murverk, 
lättbetong

X X X 1 del primer
+ 6 delar vatten 0,03

Lättbetong, Kalciumsilikatskivor X X - 1 del primer
+ 6 delar vatten 0,10

FÖRBEHANDLING FÖR PUTS OCH MÅLARFÄRG

Lättbetong, puts, betong,  
Cementbaserade putsbärande 
skivor t.ex Fermacel ec.

X X - 1 del primer
+ 6 delar vatten 0,03

Lättbetong, puts, betong, Cement-
baserade putsbärande skivor t.ex 
Fermacel ec.

- - X 1 del primer
+ 6 delar vatten 0,03

Förpackning
1 liter, 2,5 liter och 10 liter plastdunkar. 
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Allmänt
Underlaget skall vara stabilt rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får ej ha genomgående 
sprickor. Borttagning av fett och tvålrester utföres med Alfix Grundrent. Kontrollera att eventuell målarfärg 
sitter fast och inte smetar.
Släta eller täta ytor råslipas/mattas.

Bruksanvisning
Till normalt sugande underlag, blandas Alfix PlaneMixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3. 
Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i 
förhållandet 1:2.
Utomhus primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd med vatten 1:6. Alfix PlaneMixPrimer påförs med bred, 
kraftig pensel, kvast eller roller och arbetas grundligt in i ytan så att det inte bildas sjöar. 
Ytan ska vara helt torr före vidare behandling. Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10ºC. 
Minsta torrtid vid +20 ºC: 1 timme.
Om avjämning/spackling utförs i flera skikt, ska PlaneMixPrimer mellan varje nytt skikt. Vid starkt sugande 
underlag kan det vara nödvändigt med extra primning.

Rengöring
Verktyg rengöres i vatten innan dispersionen torkat. Torkad primer kan endast avlägsnas mekaniskt eller 
med lösningsmedel till exempel aceton. 

Hänvisningar 
Produktinfo for
• Alfix Grundrent
• Alfix PlaneMix 50
• Alfix PlaneMix 20
Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.
För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data
Arbetstemperatur  Min +10°C
Densitet  Ca 1,0 kg/liter
Torrtid  Min 1 timme vid +20°C
Lagringstid Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning.


