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KVARTSSANDSPRIMER FÖR OPTIMAL 
VIDHÄFTNING 
   

Quartz Primer innehåller kvartssand och är lämplig för alla ytor. Efter applicering blir ytan grov 

vilket ger optimal vidhäftning för applicering av microcement. Jämnar ut mindre nivåskillnader 

samt minskar underlagets absorptionsförmåga. 

 

Använd tillsammans med glasfiberarmeringen Fiberglass Mesh för att få en så jämn och stark 

yta som möjligt samt minimera risken för sprickbildningar från t ex. golvvärme, sättningar eller 

rörelse i underliggande material. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
   

 

Quartz Primer kan användas på underlag såsom gips, OSB, kakel, mosaik, betong, flytspackel, 

sten m.m.  

 

  
ÅTGÅNG 
 

 

Ca 0,75 kg per lager. Minst 2 lager rekommenderas. 
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FÖRPACKNINGSSTORLEKAR 
 

 

 6 kg 

 15 kg 

 

 

EGENSKAPER 
 

 

 Färdig att användas 

 Hög fästförmåga på alla material 

 Tål låga och höga temperaturer 

 Bleks inte av UV-strålar 

 Hög slitstyrka 

 Hög värmeledningsförmåga vid läggning ovanpå golvvärme 

 Torkar snabbt 

 

 
 
 

LAGRING / HÅLLBARHET 
 
 

Använd inom 12 månader. 

 

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

  



 
PRODUKTBLAD 

QUARTZ PRIMER   

Sida 3 av 5 

UNDERLAG 
 
 
Underlaget skall vara torrt och rent, fast, dammfritt och rent från lösa bitar, smuts, olja, fett och 

andra ämnen som kan påverka produktens förmåga att fästa. Vid applicering på betong bör klass 

för lägsta karakteristiska tryckhållfasthet vara C20/25 (B25). Minsta draghållfasthet skall vara 

1N/mm2. Fukthalten i befintligt underlag får ej överstiga 4%.  

 

Golvvärme måste stängas av 72 timmar innan appliceringen påbörjas. 

. 

 

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

25°C. Applicera inte utomhus under extrema väderförhållanden eller vid kraftig blåst. Säkerställ 

en god arbetsbelysning och att andra byggnadsarbeten som kan orsaka damm eller andra 

föroreningar inte utförs samtidigt. Kontrollera att du har tillräckligt med Quartz Primer för att täcka 

hela ytan. Rör om i burken under 2 minuter med en maskinvisp på låg hastighet före användning.  

 

 
RENGÖRING AV VERKTYG 
 
 
Rengöring av verktyg görs i ohärdat tillstånd med vatten, i härdat tillstånd mekaniskt. 
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APPLICERING 
 
 

1. För detta arbete ska ett tunt slipstål eller hög kvalitet och i rostfritt stål användas. Quartz 

Primer läggs i ett jämt lager med en tjocklek upp till 2 mm.  

 

Vid användande av glasfiberarmering följ även steg 2-4 

2. Lägg glasfiberarmeringen i primern som du precis har applicerat. Vänta inte utan gör 

detta omedelbart. Med fördel kan du i förväg ha skurit ut rätt storlek på varje våd så att 

läggningen kan ske smidigt. Glasfiberarmeringen ska hamna under eller i samma nivå 

som Quartz Primer, i en jämn nivå över hela ytan. 

 

3. När lagret med Quartz Primer och Fiberglass Mesh har torkat slipas ytan av så att 

den blir helt slät. 

 

4. Nu lägger du ytterligare ett lager med primer, denna gång utan glasfiberarmering och 

något tunnare. 

 

5. Vänta ca 4-6 timmar tills primern har torkat och slipa sedan ytan så att den blir helt slät.  

 

Använd en excentrisk slipmaskin med slippapper P40-100 beroende på hur hård ytan har hunnit 

bli. Ju längre tid det går mellan applicering och slipning desto grövre slipmedia krävs. 

 

Vid behov kan ytterligare lager med Quartz Primer appliceras. 

 

 

SÄKERHET OCH HÄLSA 
 
 
Produkten är avsedd för professionella användare. Läs relevanta produktdatablad, 

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.  
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TEKNISKA EGENSKAPER 
 
 
 

Tjocklek 1-2 mm per lager 

Torktid Ca 4-6 timmar vid rumstemperatur 20°C 

Antal lager Minst 1 

Fästförmåga >1,0 MPa 

Densitet 1,8 kg/dm3 

Diffusionsöppen Ja 

 
 
 
 

 

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 

 


