
Vesidispersiopohjainen 

kosteussulku. 

Pohjuste imukykyisille 

kiviainesalustoille.

Mapegum WPS-pohjuste 

kipsikartonkilevyalustoille.

Primer S on sertifi oitu pohjuste osana Mapegum WPS 

märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmää (VTT 

Järjestelmäsertifi kaatti 204/05). 

KÄYTTÖKOHTEET
Kipsikartonkilevy- ja puukuitupohjaisten seinälevyjen   • 

kosteussulkukäsittelyyn.

Kipsi- ja sementtipohjaisten rappausten kosteus-• 

sulkukäsittelyyn ennen laatoittamista.

Käyttösovelluksia
Kipsikartonkilevyjen kosteussulku paikoissa missä ei • 

vaadita varsinaista vedeneristystä.

Tukevasti kiinnitettyjen puukuitupohjaisten seinälevyjen • 

kosteussulkukäsittely.

Kipsikartonkilevyjen kosteussulkukäsittely keittiön • 

välitilassa.

Anhydriittivalujen pohjuste ennen laatoittamista se-• 

menttipohjaisilla kiinnityslaasteilla.

TEKNISET OMINAISUUDET
Primer S on vesidispersiopohjainen, synteettiseen hartsiin 

perustuva pohjuste. Se muodostaa kuivuttuaan kalvon joka 

on vedenkestävä, joustava, tiivis ja säänkestävä muodostaen 

siten täydellisesti vesitiiviin sulun. 

Primer S ei ole tulenarkaa tai vaarallista; ja sitä voidaan 

siksi käyttää suljetuissa tiloissa ilman varotoimenpiteitä.

SUOSITUKSIA
Primer S•  ei tule käyttää uima-altaiden ja säiliöiden 

vedeneristämiseen. 

Primer S•  ei tule käyttää alustoille jotka altistuvat 

nousevalle kosteudelle.  

Primer S•  ei tule käyttää kodin märkätilojen vedeneristä-

miseen.

Alkalisilla alustoilla • Primer S voi tummua menettämättä 

kuitenkaan ominaisuuksiaan. 

KÄYTTÖSOVELLUS
Alustan valmistelu
Alustan tulee olla hiekottumaton, kuiva ja puhdas, eikä siinä 

saa esiintyä öljyä, rasvaa, maalijäämiä tai epäpuhtauksia.

Kipsikartonkilevy- ja puurakenteisissa seinissä tulee noudat-

taa valmistajan ohjeita.

Puupohjaiset materiaalit tulee kiinnittää tukevasti niiden 

vääntyilyn estämiseksi.



TEKNISET TIEDOT

 
TUOTEKUVAUS: 

Koostumus:      Matalaviskoosinen neste

Väri:      Vaaleanpunainen

Tiheys (g/cm3):     1,17

pH:      2

Kuiva-ainepitoisuus (%):    51

Viskositeetti Brookfi eld (mPa.s):   350 (#1-rpm 20)

Varastointi:     12 kk avaamattomassa alkuperäis-  

      pakkauksessa, suojeltava jäätymiseltä.

Terveydelle vaarallista (EC99/45):   Ei ole. Lisätietoja pakkauksessa ja 

      käyttöturvallisuustiedotteessa

Tulliluokka:     3209 90 00

KÄYTTÖSOVELLUS (+230C, 50% R.H.) 

Alin asennuslämpötila:    >+5oC

Odotusaika levityskerrosten välillä:   20 - 30 minuuttia

Odotusaika ennen laatoittamista:   1 - 2 h

LOPULLINEN SUORITUSKYKY
 
Kosteuden kestävyys:    erinomainen

Vanhenemisen kestävyys:    erinomainen

Joustavuus:     erinomainen



Käyttöohje kosteussulkuna: 
Primer S levitetään ohentamattomana siveltimellä 

tai telalla 2 - 3 kerrosta olosuhteista riippuen. 

Anna kuivua noin 30 minuuttia levityskertojen 

välillä. Tuotteen tulee olla kuiva ennen laatoit-

tamista (noin 1 - 2 h). Menekki: 0,1 kg / m2 per 

levityskerta.

Käyttöohje tavanomaisena pohjusteena 
imukykyisellä kiviainesalustalla: 
Primer S levitetään vedellä ohennettuna (1:1-3 

osaa vettä) siveltimellä tai telalla noin 0,2 kg / m2. 

Tuotteen tulee olla kuiva ennen laatoittamista (noin 

0,5 - 1,0 h).

Käyttöohje Mapegum WPS-vedeneristysmas-
san pohjusteena kipsikartonkialustalla: 
Primer S levitetään ohentamattomana siveltimellä 

tai telalla noin 0,2 kg / m2 jolloin saavutetaan 

erittäin alhainen vesihöyrynläpäisyarvo 18•10-12kg 

(m2sPa). Pohjusteen tulee olla kuiva ennen 

laatoittamista (noin 1 - 2 h). VTT-sertifi kaatti 

204/05.  

Käyttöohje Mapegum WPS-vedeneristysmas-
san pohjusteena imukykyisellä kiviainesalus-
talla: Primer S levitetään vedellä ohennettuna 

(1:1) siveltimellä tai telalla noin 0,2 kg / m2. 

Pohjusteen tulee olla kuiva ennen laatoittamista 

(noin 0,5 - 1,0 h). VTT-sertifi kaatti 204/05.

Puhdistus
Työvälineet ja astiat pestään välittömästi puhtaalla 

vedellä. Kuivunut tuote poistetaan mekaanisesti tai 

Pulicol-maalinpoistoaineen avulla.

PAKKAUS
Primer S toimitetaan 25 kg, 10 kg, 5 kg astioissa 

ja 1 kg pulloissa.

VARASTOINTI
12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. 

Suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Primer S ei ole käyttäjälleen vaarallinen. On 

suositeltavaa käyttää silmäsuojaimia ja suojakäsi-

neitä ja noudattaa tavanomaisia varotoimenpiteitä 

käsiteltäessä rakennuskemian tuotteita. 

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

AMMATTILAISEN RAKENNUSTUOTE

VAROITUS
Vaikka tekniset yksityiskohdat ja suositukset, 

jotka liittyvät tähän tuotekuvaukseen, perustuvat 

parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on 

yllämainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa 

suuntaa-antavana.

Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että tuote 

sopii ajateltuun käyttökohteeseen. Vastoin 

tuotekortin ohjeita käytettäessä käyttäjä on yksin 

vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuneista seuraa-

muksista.

Kaikki tuotteeseen liittyvät referenssit 
ovat saatavissa pyydettäessä 

sekä osoitteista www.mapei.fi  ja 
www.mapei.com



Maahantuonti ja 

tekninen neuvonta:

Heikki Haru Oy

Mestarintie 5, 01730 Vantaa

p.09 8780 341  www.mapei.fi 
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