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Vidhäftare B7 är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer. Används för inblandning i 
betong eller till grundbehandling inomhus före applicering av golvspackel eller dylikt. Kan 
användas på alla typer av underlag som kan beläggas med cementbaserade spackel och fix. 
Vidhäftare B7 används för att minska underlagets sugkraft, förbättra vidhäftningen, 
dammbindning samt portätning. I vissa fall kan Vidhäftare B7 blandas med spackel för att 
öka flexibiliteten på spacklet. 
 
FYSIKALISKA DATA 
 
Typ Polymerdispersion 
Färg: Vit, transparent efter torkning 
Egenvikt: 1,03 kg/m3 

pH: 7,5–8,5 
  
 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel, borste, kvast eller roller 
Förtunning/rengöringsmedel: Vatten 
Rekommenderad förbrukning: 10-14 m²/liter, normalt sugande underlag och utspädd 

med vatten 1:3 
Torrtid: 30-60 min beroende på underlagets sugande förmåga, 

temperatur och fuktighet 
Beläggningsbar: Efter filmbildning, dock max 1 dygn efter applicering 
Minimum appliceringstemp.: + 6°C 
Lagring:  12 månader i oöppnade förpackningar vid ca +20°C. 

Skyddas mot frost 
Rengöring av verktyg Omedelbart med vatten 
     
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Underlaget skall vara fritt från damm, smuts, färg- och limrester, olja, fett och liknande. Se 
även till så att underlaget är hårt och fast. Lösa skikt avlägsnas mekaniskt. Temperaturen i 
underlaget bör ha en temperatur på +10°C till +20°C samt att Relativa Fuktigheten (RF) i det 
ej bör överstiga 85 %. 
OBS! Underlag med direkt markkontakt eller med risk för tillskjutande fukt ska inte 
behandlas med Vidhäftare B7.  
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Applicering 
Vidhäftare B7 appliceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 
(primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golvgipsskivor 
och träfiberskivor appliceras Vidhäftare B7 spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). På trä, 
klinker, sten och dylikt appliceras Vidhäftare B7 koncentrerad. För hårda glatta ytor 
rekommenderas att ytan behandlas med en slamma av spackelpulver och Vidhäftare B7. 
Produkten arbetas in i underlaget med borste eller roller. Undvik pölbildning. Spackling, 
kakelsättning eller klinkerläggning kan ske så fort produkten har torkat och bör göras inom 1 
dygn för optimal vidhäftning. Sörj för god ventilation. 
  
Övrig information 
Omröres väl före bruk. 
 
 
Säkerhet 
Se säkerhetsdatablad.  
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden 
som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens 
kvalitet.  Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH 
SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data 
utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter 
utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjöco AB 
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