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TEKNINEN TIEDOTE – HYDRA SAM PRIMER 
Väritön pohjuste HyDra SAM 1,5 -seinäkalvon kiinnitystä varten.

HyDra SAM Primeria voi käyttää pysty- ja vaakapinnoilla perustuksissa ja kel-
larinseinissä. Kiinnittyy useimpiin tunnettuihin ja sopiviin alustoihin, esim. 
betoniin. Voidaan käyttää alhaisessa lämpötilassa.

Ympäristöystävällinen, ei sisällä 
liuotteita
Käyttövalmis
Levitetään siveltimellä tai telalla

* Arvioitu menekki, riippuu alustasta ja asen-
nusmenetelmästä
** Aika saattaa vaihdella kosteuden, lämpö-
tilan, paksuuden ja alustan mukaan. Aika pe-
rustuu ilmasto-olosuhteisiin: +23 °C, suh-
teellinen kosteus 50 %
*** Lämpötila: Tuote, asennus ja työskentely-
lämpötila

5 litran sanko | 60 sankoa/lava
Paino: n. 350 kg/lava

Säilyvyys vähintään 12 kuukautta jäätymiseltä suojattuna.

• Alustan on oltava tasainen, eikä siinä saa olla teräviä ulkonevia kohtia. Alustan on oltava kuiva ja puhdas jäästä
ja kuurasta, eikä siinä saa olla öljy-, rasva- tai tervajäämiä, pölyä, likaa eikä muita mahdollisia epäpuhtauksia.
Ulkonurkat viistetään (kolmiolista) ja sisänurkat pyöristetään (kourulista) sopivalla materiaalilla.

KÄYTTÖEDUTTEKNISET TIEDOT

Menekki* 0,15-0,25 l/m²

Tiheys 1,0 kg/l

Kuivumisaika** 45 minuuttia

Työskentely-
lämpötila***

-5°C ... +30°C

PAKKAUS JA SÄILYTYS

• Suojaa pohjuste sateelta ja jäätymiseltä.
• Jos lämpötila on alhainen ja ilmankosteus korkea, kuivumisaika voi olla 

pidempi.
• Lisätietoja vesitiivistä tuotteista on verkkosivuillamme: www.haucon.fi
• Käyttöturvallisuustiedote saatavilla verkosta: www.haucon.fi

• HyDra SAM Primer on käyttövalmis tuote, jota voi levittää siveltimellä tai telalla.
• HyDra SAM 1,5 Wall -kalvon voi asentaa heti, kun HyDra SAM Primer on kuivunut ja muuttunut läpikuultavaksi.
• Huom.! Pohjusteen on oltava tahmea mutta ei märkä.
• Kalvon saa asentaa ainoastaan samana päivänä pohjustetuille pinnoille.

Ympäristö-
ystävällinen, 
ei liuotteita

Työskentely-
lämpötila 
-5 ... +30 °C

Käyttö-
valmis

Voidaan 
levittää 
telalla

Voidaan 
levittää 
siveltimellä

CE-MERKINTÄ

ALUSTAN ESIVALMISTELUT

LEVITYS

Tuote ei kuulu yhdenmukaistetun stan-
dardin piiriin, eikä sille sen vuoksi tar-
vita rakennustuoteasetuksen 
(305/2011) mukaista CE-merkintää.

TIEDOT

Varaamme oikeuden painovirheiden korjauksiin. Tietojen voimassa olevat versiot ovat saatavilla verkosta osoitteesta 
www.haucon.fi tai ottamalla meihin yhteyttä. Asiakirjan versionumero on merkitty sivun vasempaan yläkulmaan. 
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