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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Multifunktionsrensemiddel til forbehandling af 
alle almindelige underlag ved rudeudskiftning

 4-i-1-system
• Primer til klæbemasse
• Korrosionsbeskyttelse
• Aktivator
• Beskytter klæbemassen mod UV-stråling

Sort, fugthærdende primer, som fremmer 
vedhæftningen af rudelim på glas, keramiske 
kanter, lak og forskellige metaller

Korrosionsbeskyttelse på blanke metalover-
flader

Aktivator til gammel rudelim (resterende 
limvulst) og ruder med PU/PVC-belægning

Varioprimer safe + easy

Farve Sort
Min. fordampningstid 10 min.

Art.nr. 0890 024 020 0890 024 010
Stk. pr. pk. 1 / 25 12
Beholder Flaske Stick
Indhold 20 ml 10 ml
Kemisk basis Butanon Polyuretan
Maks. fordamp-
ningstid 72 t. 24 t.

Fordampningstid, 
betingelser

Ved 23 °C og 50 
% relativ luftfug-
tighed

ved 23 °C og 
50 % relativ luft-
fugtighed, primer, 
korrosionsbeskyt-
telse, aktivator

Min. bearbejd-
ningstemperatur 5 °C 10 °C

Maks. bearbejd-
ningstemperatur 40 °C 35 °C

Anvendelse

Primer, som fremmer vedhæftningen af rudelim på glas, keramiske kanter, lak og forskellige metaller. Primeren yder korrosionsbe-
skyttelse på ulegerede metaller og fungerer som aktivator ved tilpasning af PU/PVC-belagte ruder.

Billedeksempel
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

Rens vedhæftende overflader med aktiv ruderens. Overfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Varioprimer omrystes før 
brug. Påfør med en primerbørste eller svamp. Når du bruger 10 ml røret, må du ikke trykke på røret for at påføre den korrekte 
mængde grunder. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Bemærk

Omryst beholderen før brug af Varioprimer. Brug ikke primer, hvis det er geleret. Når den er blevet åbnet, skal den anvendes så 
hurtigt som muligt. Ved brug på gennemsigtige overflader, f.eks. forruder uden forruders påtrykte kant, er UV-beskyttelse af den 
klæbende overflade (for at beskytte grunderen) obligatorisk.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


