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VD
Vandbaseret dispersionsprimer der anvendes til at
reducere sugeevnen, beskytte
mod fugt fra spartelmassen,
forbedre vedhæftningen og
sikre et ensartet sugende
underlag. Til indendørs brug.

TEKNISKE DATA
Basis: syntetisk harpiks dispersion
Farve: lyseblå
Vægtfylde: 1,04 kg/liter
Tørstof: ca. 30 %
pH: ca. 8
Forbrug: 40-100 g/m2 (ca. 10-25 m2/kg) afhængig af typen og
sugeevnen i underlaget
Tørretid: forbedret vedhæftning og reduceret sugeevne ca. ½
time og fugtbeskyttende ca. 24 timer
Anvendelsestemperatur: ikke under +5˚C
Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs
(+20 ˚C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og
afhænger af de klimatiske forhold.

ANVENDELSE
VD er velegnet til:

Som primer til at reducere sugeevnen.

Som primer til at forbedre vedhæftningen for
gulvspartelmassen på sugende underlag.

Som en primer til at beskyttelse af fugtfølsomme
underlag mod vand fra spartelmassen under
udførelse.

Som additiv til forberedelse af svumning.

Til tætte underlag anvendes VD Super.
UNDERLAG
VD er velegnet på underlag af:

Beton

Cement

Gips

Gamle underlag med limrester

Træ



Vandbaseret



Til gulv og væg



God vedhæftning til sugende underlag



Lavt forbrug



Lugtsvag



Nem påføring



Kan anvendes ved gulvvarme

KRAV TIL UNDERLAG

Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.

Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt,
olie, sæberester og andre skillemidler.

Lag bestående af vandopløselige klæbemidler, fx
sulfitbaserede klæbemidler, skal fjernes helt.

Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes
mekanisk så grundigt som muligt.

Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.
BLANDINGSFORHOLD
VD blandes med vand.
Forbedre vedhæftningen og reducere sugeevnen:

Beton (1:5)

Letbeton (1:3)

Cement (1:3)

Anhydrit (1:1)

Gips (1:1)
Beskyttelse af fugtfølsomme underlag mod vand fra
spartelmassen under udførelse:

Træ (1:1)

Anhydrit (1:1)

Gips (1:1)

Underlag med gamle vandfaste klæbemidler (1:1)
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Forbedre vedhæftningen ved svumning:

Beton

Letbeton

Cement

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid
gældende regler og love.

Ved svumning blandes 1 del VD, 3 dele vand + pulver.
Se venligst blandingsforhold i produktinformationen for det
pågældende produkt der anvendes til svumning.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende
sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved kontakt med huden anvend da vand og
sæbe, ved kontakt med øjne skylles grundigt med
vand.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for
produktet på www.casco.dk.

ARBEJDSMETODE

Omrør VD inden brug.

Fortynd VD med rent, koldt vand

Påfør primeren med en kost i et jævnt, tyndt lag
på det tørre underlag. Arbejd primeren godt ind i
underlagt og undgå søer.

CASCO FLOOR EXPERT gulvspartelmasse kan
anvendes efter ca. ½ – 24 timer.
Se venligst produktinformation for de
pågældende gulvspartelmasser.

Ved svumning skal udlægningen af
gulvspartelmassen ske efter metoden ‘vådt i
vådt’.

Hvis primeren er påført træ eller gips skal
underlaget tørre minimum 24 timer. Sørg for at
underlaget er helt tørt inden gulvspartelmassen
udlægges.

Rengør værktøjet med vand straks efter brug.
Note! Hvis det er mere end 72 timer siden at
underlaget er primet og der endnu ikke er påført
gulvspartelmasse, skal primningen gentages.
EMBALLAGE

1 kg

5 kg

10 kg
HOLDBARHED & OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage.

Opbevares tørt, køligt og frostfrit.

Må ikke opbevares ved temperaturer under +5˚C

Emballage der har været åbnet bør lukkes straks
efter brug og anvendes hurtigst muligt derefter.
EMICODE

EC 1 Plus: meget lav emission

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi,
at producenten kontaktes for yderligere
information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer,
retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere
udgaver.
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Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og
kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol,
påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker
udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes
fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

Certificeret iflg:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Danmark
Telefon: +45 702 77 703
Web: www.casco.dk

