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Primer    
3698         

 

• Lösningsmedelsfri 

• Förbättrar vidhäftningen 

• Vattentålig 

• Pigmenterad, för att lättare 
se primad yta 

 

 

 

 

 

 

Förbättrar vidhäftningen på sugande 
underlag innan t ex handspackling, 
avjämning och vattentätning. Används 
på sugande underlag såsom betong, trä, 
lämpliga gipsskivor med fler. 
 
 
 
 
 
 

   
TEKNISK DATA 
 
Typ: Vinylacetat copolymer dispersion. 
Färg: Mjölkig vätska svagt turkos färg. 
Torrhalt: 30 %. 
Densitet: Ca 1000 kg/m3. 
Brandfara: Ingen. 
pH: 8,0. 
Temperaturbeständighet: - 30OC - +70OC. 
 
 
APPLIKATIONSDATA 
Arbetstemperatur: +5OC - + 25OC. 
Åtgång: Koncentrerad: 5 m2/liter, Utspädd 1:3: 20 
m2/liter, Utspädd 1:5 25m2/liter.   
Blandning: Betong 1:5, Spackel 1:3, Golvgips 1:1, 
Träbaserade underlag 1:1.   
Torktid: Ca 1 timma. 
Verktyg: Borste eller roller. 
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). 
Förvaras svalt och frostfritt.  
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
Märkning  
- - - - 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter 
Vid arbete med dispersion skall alltid god arbetshygien 
iakttas. Använd skyddshandskar. Vid hudkontakt tvätta 
med tvål och vatten. Redskap rengöras omedelbart 
med vatten. Torkad primer tvättas bort med aceton.  
 
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.  

 
BRUKSANVISNING 
Avlägsna svaga ytskikt, föroreningar och eventuell 
cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug 
ytan. Underlaget ska vara fast, rent och dammfritt före 
primning.  
 
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Betong 
1 del Casco Primer 3698 blandas med 5 delar kallt, rent 
vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. 
Undvik pölbildning. 
 
Anhydrit och gipsunderlag 
1 del Casco Primer 3698 blandas med 1 del kallt, rent 
vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. 
Undvik pölbildning. 
 
Spackel 
1 del Casco Primer blandas med 3 delar kallt, rent 
vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. 
Undvik pölbildning. 
 
Trägolv, asfallt och spånplattor 
1 del Casco Primer 3698 blandas med 1 del kallt, rent 
vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. 
Undvik pölbildning. 
 
Obs! När Casco Primer 3698 ska fylla en fuktskyddande 
funktion (t ex på gips- och träbaserade underlag) ska 
den vara helt torr (24 timmar) innan nästa 
arbetsmoment påbörjas.  
 
Spackeltillsats 
Casco Primer 3698 ska tillsättas i blandningsvattnet. 
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Casco Primer 3698 passar till alla Casco golvspackel. 
Primer kan ersätta 1:5  - 1:20 av den rekommenderade 
vattenmängden. T ex till KombiRapid 3729 
rekommenderas 3,8 liter vatten/15 kg där 0,6 liter 
vatten utbytes mot 0,6 liter primer. Således blandas 0,6 
liter primer med 3,2 liter vatten före tillsättning av 
spackelpulver. 
 
FÖRPACKNING 
 
10 liter 
5 liter 
1 liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att 
finna den lämpligaste arbetsmetoden.  
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, 
kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I 
varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll 

Certifierad enligt: 
 

 

Sika Sverige AB 
163 08 Spånga, Sverige 
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: www.casco.com 
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