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Beskrivning 
BergerBond Primer D är en emissionsfattig primer baserad 
på högkvalitativa syntetiska hartsdispersioner för användning 
under BergerBond lim. I sin koncentrerade form är den idealisk 
för universell användning som grundfärg när det gäller att 
justera sugförmågan hos underlag, som vidhäftningsprimer 
och fuktskydd före spackling.  
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:  D1 
Emicode:  EC1 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Tekniska specifikationer 
Kulör:  Grön 
Lämplighet för golvvärme: ja 
 
Särskilda anvisningar 
BergerBond Primer D ska inte bearbetas under + 15 °C och 
över 65 % relativ luftfuktighet. Under vinterhalvåret är det 
lämpligt att se till att lim, grundfärg och golvbeläggning har 
samma temperatur innan arbetet sätts igång. 
 
Användning 
Skaka BergerBond Primer D väl före användning och späd 
med vatten beroende på typ av applikation. 
 
Strykes på outspädd på alla täta underlag som keramiska 
plattor, spånskivor, träunderlag. 
 
Blandas 1:1 med vatten på kalciumsulfatbundna underlag för 
efterföljande spackling och på cementbaserade 
spackelmassor. 
 
När primern används på kalciumsulfatbundna underlag måste 
man jobba vidare med parkettanpassat spackel innan man 
börjar limma parketten. 
 
I blandning 1:3 med vatten på avjämningsmassor av cement. 
 
Vid applicering med roller, pensel eller gummiskrapa, måste 
man se till att den fördelas jämnt. Undvik pölar! 
 
Eventuellt kan det bli nödvändigt med två strykningar, 
beroende på underlagets sugförmåga. 

 
Åtgång 
Beroende på underlagets sugförmåga: 
50-100 g/m²  

 
Torktid 
- Cementbaserade underlag: 

cirka 10 minuter  
- Icke eller svagt sugande underlag: 

cirka 15–30 minuter 
- Träunderlag och spånskivor: 

cirka 4 timmar 

- Cementbaserade spackelmassor på kalciumsulfatbundet 
underlag: 
cirka 24 timmar 

 
Grundfärgen ska vara torr innan vidare bearbetning kan ske 
av golvet! Uppgifterna gäller för standardklimat (23°C och 50 
% relativ luftfuktighet). Avvikelse från dessa värden leder till 
ändrade tider! 
 
Underlaget måste vara rent (fritt från föroreningar), torrt 
(permanent torrt!), fast, jämnt och sprickfritt. Beroende på 
användningsområdet ska kraven i DIN 18365 
(Bodenbelagarbeiten - SE: golvbeläggningsarbeten), i DIN 
18356 (Parkettarbeiten) resp. DIN 18367 (Holzpflasterarbeiten 
- SE: kubbgolvsarbeten) uppfyllas.  
 
Separerande skikt, sinterskikt, gamla limrester och andra lösa 
vidhäftningar ska med lämpliga åtgärder avlägsnas utan att 
efterlämna några rester. 
 
Kalciumsulfatbundna avjämningsmassor måste slipas innan 
fortsatt bearbetning sker samtidigt som slipdammet måste 
avlägsnas. För direkt limning med våra lim BergerBond-
Klebstoffe bör BergerBond Primer P eller BergerBond 
Primer E användas. 
 
Gamla golv, speciellt icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska 
plattor), ska rengöras noggrant (grundrengöring) och slipas 
ner. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 15 månader. Skyddas mot 
frost! 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt 
aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i 
det land där produkten ska användas. Specifikationerna i 
tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- 
och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten” 
(golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska 
specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och 
följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska 
rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med 
det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle 
betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande 
efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias 
tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren 
för dess hantering granskas av fackman. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 

- Allmänna anvisningar om hur man använder lim 
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- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
- Installationsanvisningar från parkett- und 

golvbeläggningstillverkarna samt gällande standarder 
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 
 


