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GjøcoPur PR1020 en 1-komponent løsemiddelfri polyuretan basert primer.  GjøcoPur PR1020 brukes 
som primer til polyuretan og polyurea på underlag som epoxy og stål. Primeren skal påføres i tynne 
lag, ca. 0,15 kg/m2 og det rekommanderes ikke å brukes på sand av strødde flater.  
 
 
BRUKSOMRÅDE  FORPAKNING 
Primer under polyuretan og 
polyurea der man ønsker en 
glatt fin overflate. 
 

Fat a 200 kg:  
 

 
 
BRUKSDATA 
 
Farge: Brun 
Påføringsmetode: Pensel, rull eller påføres med sprøyte.  
Rengjøringsmiddel: Tynner eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet 

produkt kan kun fjernes mekanisk. 
Egenvekt på blanding: Ca.1,17 kg/l. 
Tynning: Produktet skal ikke tynnes. 
Forbruk: Ca 0,15 kg/m2, 
Overmalings intervall: Min 30 min, max 24 timer v 20C 
Minimum påføringstemp. C: + 10°C i underlag og luft, og minst 3C over gjeldende 

duggpunkt.  
Herdetid: 1 døgn. 
Holdbarhet: 1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur. 
Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding. 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Forbehandling 
Underlaget av betong skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget må ikke 
overstige 80 % RH. Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, 
slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og 
overflatetemperatur på underlaget skal være minst +10°C ved påføring, og være minst +3°C over 
gjeldende duggpunkt. 
 
Påføring  
Den relative fuktighet i rommet må være under 90 % både under påføring og herding. Uherdet 
produkt må ikke komme kontakt med fuktighet eller vann. Produktet bør ha en temperatur over 
+15°C ved påføring. Påføres med pensel, rull eller påføres med sprøyteutstyr. 
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Belegg og Coating 
Den forbehandlede betong flaten skal alltid primes med for eksempel Gjøcopoxy BP, (alt Gjøcopoxy 
MF eller Gjøcopoxy R). Innen 24 timer ved 20 grader, påføres et tynt lag med GjøcoPur PR1020. Etter 
30 min og innen 24 timer ved 20 grader, påføres for eksempel polyuretan baserte GjøcoPur T, SF eller 
LS eller polyureabaserte GjøcoUrea P400. Forbruket bør ligge mellom 0,1 og 0,15 kg/m2. Det er viktig 
å ikke påføre primeren i for tykke lag. 
På stål underlag, kan primeren påføres direkte på rent, tørt stål, umiddelbart etter sandblåsing til 
SA2,5. 
GjøcoPur PR 1020 kan også brukes som primer på eksisterende polyuretan eller epoxybelegg som 
skal belegges på nytt, eller som primer til mellomstrøksadhesjon mellom to lag polyurea. Sørg for at 
underlaget er rent, tørt, støvfritt og godt slipt før påføring av primer.  
Husk å alltid kontrollere at temperaturen alltid er min 3 grader over duggpunktet til enhver tid. 
GjøcoPur PR1020 skal ikke påføres på av strødde underlag, da det fort blir påført i for tykke lag.  
 
Herdetid 
GjøcoPur PR1020 primer er ferdig herdet etter 1 døgn ved 20 grader, og må ikke utsettes for vannsøl, 
kjemikalier og mekanisk slitasje før neste lag er påført.  
 
Lagring 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt. 
Oppbevaring ved temperaturer fra 20 - 30 ° C. Temperaturer over 50 ° C anbefales ikke. 
 
 
Avfallshåndtering 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for 
farlig avfall. 
 

    
 
ØVRIG INFORMASJON 
Malingen tåler ikke frost.   
 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade 
luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.  
 
 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 


