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KORROSIONSSKYDD
DENSOLEN PRIMER HT 
Produktinformation                

Bensinbaserad snabbtorkande butylprimer för Densolen korrosionsskyddssystem på 
rörledningar och cisterner under/ovan jord.

Fördelar
●  Förbättrar väsentligt Densolen-tapernas vidhäftning på olika ytor 
    och bidrar därmed till ökat korrosionsskydd
●  Absorberar och neutraliserar den skadliga effekten av 
    ev. kvarvarande damm och fukt
●  Är avsedd för stål/metall-ytor- och beläggningar av 
    PE,PP,PU samt Epoxi

Materialegenskaper
Densolen Primer HT är en butylbaserad primer med lösningsmedel 
av typ bensin.

Tekniska data

Egenskaper     enhet   värde                            standard
Lösningsmedel     -   Petroleum/alkohol
Flampunkt     °C   -14   DIN EN 57
Densitet vid 23°C    g/cm³   0,79           DIN 51757
Fasta beståndsdelar -torrhalt   vikt-%   29                                 ISO 1515
Andel aromatiska föreningar   vikt%   <0,0005                        GC
Viskositet (vid 23°C och munstycke ∅ 4 mm) sek   40+5                             DIN 53211
Rekommenderad torktid vid handapplicering min   över 10 
Åtgång vid penselapplicering   m²/lit   ca 5 
Appliceringstemperatur för primer  °C   -10 till +40°C
Drifttemperatur     °C   -60 till +100°C

Applicering
Primern bör appliceras snarast efter det att ytan är väl rengjord, då annars oxidation av ytan försämrar 
vidhäftningen. Kan appliceras med pensel eller roller. Rör upp primern noggrant så att allt är väl 
uppblandat.Vid stora ytor kan den även sprutas. Innan primern målas, vänligen studera hela 
korrosionsskyddssystemets applicering. Metallytan måste vara ren och fri från fukt, smuts, fett, valshud, 
oxidskikt etc, som kan försämra systemets vidhäftning. Normalt eftersträvas en god mekanisk rengöring 
till ca St2 alt. blästring till Sa 2-2,5. om ledningen skall förses med katodiskt skydd eller ha en drift med 
högre temperatur än 30°C måste all oxid/glödskal etc. absolut tas bort vilket lättast sker vid blästring. 
Tejpning skall ske inom 8 timmar, annars måste ytan strykas med primer igen.

Personligt skydd
Normalt användes primern utomhus men se ändå till att ventilationen är god. Undvik hud- och 
ögonkontakt. Använd alltid lämpliga arbetskläder, handskar, skyddsglasögon. Smörj gärna händerna med 
skyddskräm. Vid ev. hudkontakt, tvätta omgående med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, spola flödigt 
med rent, kallt vatten. Om materialet skulle ha svalts, framkalla ej kräkning och kontakta läkare. Spill kan 
sugas upp med sågspån eller med speciellt uppsamlingsmaterial alt. med fin sand.

Förpackning
Finns i 1 lit burk ( 4 st/ krt ) samt i 5 lit burk. Finns även i 10 lit burk samt i 180 lit fat.
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