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Erstatter: 2003-03-02 Dato: 2012-07-18 

Casco Superprimer 
3747 

  

 

 Til gulv og vegg 

 Forbedrer vedheft før 

sparkling, avretting og 

flislegging 

 Til tett underlag 

 Pigmentert 

 Ferdig blandet 

 Hurtigtørkende places with high humidity. 

 

 

Ferdigblandet dispersjonsprimer som brukes for 
å gi en bedre vedheft før sparkling eller 
montering av keramiske fliser, der det er 
normalt anbefales en epoksyprimer 
Brukes kun på tette og glatte underlag slik som 
keramiske fliser, metall, stål, aluminium, 
epoksygulvmaling, kvartsvinylfliser m.m. 
Anbefales spesielt til varmegulv på 
aluminiumsfolie. 
 

TEKNISK DATA 
 
Type:   Polymer dispersjon 
Farge:   Pigmentert lyseblå 
Egenvekt:   1,43 kg/liter 
Tørrstoff:   Ca 63 % 
Arbeidstemperatur:  Ikke under +5oC, best ved 

+10oC til + 20oC. 
PH:   Ca 9,0 
Blanding:  Ferdigblandet, brukes 

konsentrert 
Forbruk:   Ca. 0,14 liter/m2. 
Tørketid:  Ca 1-3 timer under normale 

klimaforhold. 
Verktøy:   Børste, pensel eller rulle. 
Emballasje:   1 liter 
Lagringstid:  Minst 1 år i uåpnet 

emballasje. Lagres tørt og 
kjølig, tåler ikke frost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
 
UNDERLAG 
 
Fjern svake overflater mekanisk, støvsug flatene, Underlaget 
skal værefast, støvfritt, for slik som olje, fett, voks polish og 
lignende. Spesielt steingulv kan være behandlet med voks 
polish eller lignende. 
 
Alle metallunderlag som oksiderer ved fukt skal være 
korrosjonsbehandlet med en egnet grunnbehandling, før 
priming med SuperPrimer. 
 
Kontroller fukten (RF) i underlaget. Ved bruk av 
sementbaserte produkter max 95 % RF tillatt og gipsbaserte 
max 8 5% RF. 
 
 
PÅFØRING 
 
Påfør SuperPrimer jevnt over det vel rengjorte underlaget 
med børste, pensel eller rulle. 
Unngå dammer. Flaten skal viderebehandles innen 36 timer, 
ellers må det primes igjen. Unngå pøler. 
 
 
BEGRENSNING 
 
SuperPrimer 3747 skal ikke brukes på underlag med. 
Tilskytende fukt, som for eksempel gulv på grunn. 
 
 



 Sid. 2/2 

 
 
 
 
 
 
Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 
 
 
 
 
Sertifisert iht.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 
 
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare:  Ingen 
Helse:  Ingen 
 
Rengjøring  
Ved arbeid med dispersjon skal man alltid ha god 
arbeidshygiene. Bruk hansker. Ved hudkontakt vask med såpe 
og vann. Verktøy rengjøres umiddelbart med vann. Tørket 
primer er vanskelig å fjerne, men prøv aceton. 
 
Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon. 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 
 
 
 
 
 


