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Pre Sealer är en vattenbaserad enkomponents akrylprimer som är lämplig att använda på 

microcement. Den speciella formulan ökar moståndskraften mot vatten, gulnar inte, förbättrar 

vidhäftningen av Sealer Elite och ger en lägre förbrukning av densamma. 

 

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR 
 

 

 1 kg (art. nr 000038) 

 5 kg (art. nr 000073) 

 

 

ÅTGÅNG 

 

 

0,08 kg per kvm 

 

 

EGENSKAPER 
 

 

 Förbättrar vidhäftningen av Sealer Elite  

 Gulnar inte 

 Ökar motståndskraften mot vatten 

 Ökar motståndskraften mot syror 
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LAGRING / HÅLLBARHET 
 
 

Använd inom 12 månader från produktionsdatum. 

 

Skall förvaras i torr och sval miljö utan risk för frost. 

 

 

UNDERLAG 
 
 
Underlaget skall vara torrt och rent, fast, dammfritt och rent från lösa bitar, smuts, fet m.m.  

 

 

 

FÖRBEREDELSER 
 
 
Säkerställ att temperaturen i rummet där appliceringen utförs och i underlaget är mellan 10°C till 

25°C. Applicera endast inomhus. Säkerställ en god arbetsbelysning och att andra 

byggnadsarbeten som kan orsaka damm eller andra föroreningar inte utförs samtidigt. Kontrollera 

att du har tillräckligt med Pre Sealer för att täcka hela ytan. 

 

 

 

APPLICERING 
 
 
Vänta minst 12 timmar från att sista lagret microcement lagts till att Pre Sealer appliceras, detta 

så att tillräckligt med tid ges för microcementen att hinna härda. 

 

Pre Sealer ska spädas med 10% vatten. 

 

Använd en nylonroller av hög kvalitet och kort lugg, 7-10 mm. Rolla ut Pre Sealer vått-i-vått över 

hela ytan. Alternativt kan en mikrofiberduk användas. Använd en pensel i svåråtkomliga 

utrymmen. 
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Vänta 2-3 timmar och fortsätt sedan lägga första lagret med Sealer Elite. 

 

VIKTIGT 

För bästa effekt bör Sealer Elite appliceras inom 8 timmar från att Pre Sealer har applicerats. 

Om det dröjer mer än 3 timmar innan Sealer Elite appliceras bör ytan först slipas lätt med ett 

fint slippapper. 

 

 

 

 

RENGÖRING AV ROLLER 
 
 
Tvätta rollern grundligt med vatten. 

 

 

 

TEKNISKA EGENSKAPER 
 
 
 

Antal komponenenter 1 

Spädes Ja, med 10% vatten 

Rumstemperatur vid applicering 10°C till 25°C. 

Läggs i antal lager 1 

Färg Färglös 

Förbrukning 0,08 kg per kvm 

Nästa produkt (Sealer Elite) kan läggas efter 2-3 timmar (vid 20°C rumstemperatur och 
65% luftfuktighet) 

Total torktid 12-24 timmar (vid 20°C rumstemperatur 
och 65% luftfuktighet) 

För inom-/utomhusbruk Avsedd för inomhusbruk 
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SÄKERHET OCH HÄLSA 
 
 
Produkten är avsedd för professionella användare. Läs relevanta produktblad, säkerhetsdatablad 

samt läggningsinstruktioner noggrant. Dessa är tillgängliga på www.konkral.se. Vid kontakt med 

ögonen, skölj omedelbart med vatten och kontakta sjukvård om behov uppstår. Vid hudkontakt, 

tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid intag, kontakta omedelbart sjukvård, framkalla inte 

kräkningar. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering och applicering. I 

öppna utrymmen krävs inga extra skyddsåtgärder. I stängda utrymmen bör god ventilation tillses.  

 

 

 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL 
 
Då det i alla projekt råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Konkral AB inte ansvara för 

annat än den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och 

förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) 

innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, 

arbetsutförande och lokala förhållanden.  

 

 

 

TILLVERKARE 
 
 
Konkral AB 

Ystadvägen 22 

214 30 Malmö 

010-195 60 30 

www.konkral.se 


