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Beskrivning 
22K grundning baserad på högkvalitativa epoxihartsråvaror, 
lösningsmedelsfri, förtvålningsresistent och krympfri. 
BergerBond Primer E fungerar som fuktspärr. 
Rekommenderas särskilt för grundning till BergerBond P2S 
ochBergerBond M1P/M1/M1X. Lämplig för sugande och icke-
sugande underlag. Primern kan även användas för att 
skrapspackla, för golvrenovering, för att fylla ut håligheter 
med och som epoxibruk med kvartssand. BergerBond 
Primer E kan även användas för framställning av ytor enligt 
halknorm R11. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
 
Giscode:  RE30 
halksäkerhet: DIN 51130/DGVU 108-003 /  

R11 (DGUV 108-003) i samband med 
kvartssand av kornstorlek 0,3-0,8 mm) 

ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Tekniska specifikationer 
Blandningsförhållande:  10:6 efter vikt 
Bearbetnings-/iläggningstid: 20-30 minuter  
Fortsatt bearbetning efter:  4 – 8 timmar 
Ventilationstid:  Ingen 
Lämplighet för golvvärme: ja 
 
Vid problem med kvarvarande fukt (kapillärstigande) kan 
BergerBond Primer E användas som fuktspärr upp till max 6 % 
CM.  
 
Alla uppgifter gäller vid standardklimat (23 °C och 50 % rel. 
luftfuktighet). 
Avvikelse från dessa värden leder till ändrade tider! 
 
Särskilda anvisningar 
BergerBond Primer E ska inte bearbetas under + 15 °C eller 
över 65 % relativ luftfuktighet. Under vinterhalvåret 
rekommenderar vi att man tempererar lim och parkett före 
bearbetning. 
När större mängder blandas genereras av tekniska skäl 
värme.  
 
Användning 
Blanda ner komponent B i komponent A till en homogen 
massa med lämplig mixer i minst 3 minuter.  
 
Se till att grundfärgen fördelas jämnt om den strykes på med 
roller (BergerTool foam roller).  
 
När BergerBond Primer E används som fuktspärr appliceras 
den i två lager. Lagren appliceras korsvis. Varje lager måste 
vara torrt och bilda ett slutet skikt innan du fortsätter.  
 
Det sista lagret ska beströs med sand i fuktigt tillstånd så att 
man kan  etablera en optimal kontakt med efterföljande 
spackelmassa eller lim. När primern används under PUR- eller 

silanlim behövs ingen sand om torkningstiden är max. 48 
timmar. Vid längre torktider eller om primern används under 
spackelmassor måste sand alltid användas i fuktigt tillstånd. 
 
Åtgång 
Förstrykning: cirka 300 g/m² beroende på sugbeteendet 
hos 
 underlaget. 
Fuktspärr: cirka 300 g/m² (första skiktet) + 150 g/m²  
 (andra skiktet), strö kvartssand (kornstrl. 0,3-
0,8 mm) i  
 det andra våta epoxiskiktet  
 Förbrukning cirka 3-4 kg kvartssand, 
avlägsna  
 överskottet nästa dag. 
Skrapspackling: cirka 700 g/m²/mm i 1:1 / 1:2 med  
 kvartssand (kornstrl. 0,1-0,8 mm) 
Epoxibruk: cirka 3 kg/m²/cm i 1:6 / 1:7 med kvartssand  
 (kornstrl. 0,1-3,5 mm) 
R11-ytor: cirka 300 g/m² (första skiktet) + 110 g/m²  
 (andra skiktet). För andra skiktet: 
 Blanda epoxiblandningen med kvartssand 
(kornstrl. 0,4-0,8  
 mm) i  2:1 och rör om till en homogen 
 massa. Epoxi-kvartssand- 
 blandningen rullas på direkt med en  
 velourroller 5 mm med kort lugg och  
 slätas ut jämnt. På slätt, ej  
 absorberande underlag kan man  
 välja att avstå från det första skiktet. 
 
Underlag 
Underlaget måste vara rent (fritt från föroreningar), torrt, fast 
och jämnt. Kraven enligt DIN 18356 ”Parkettarbeten“ måste 
vara uppfyllda. 
BergerBond Primer E är inte lämpligt i permanent stigande 
eller drivande fukt. Fuktspärrar får inte appliceras på underlag 
som är känsliga för fukt, såsom gipsunderlag, 
avjämningsmassor med kalciumsulfat eller liknande underlag. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 9 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 
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efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias 
tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Detta ansvar vilar då helt och hållit på den 
som bearbetar produkten.  
 
Detta ansvar vilar då helt och hållit på den som bearbetar 
produkten. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess 
hantering granskas av fackexpertis. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
- Allmänn information om användning av lim 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
- Installationsanvisningar från parkettillverkaren och 

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. 
 


