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Icosit® AktivPrimer 
Rustbeskyttende primer 

Anvendelsesområder Icosit AktivPrimer kan anvendes på flader og små objekter, hvor det af økonomiske 
grunde kun er muligt at fjerne rust ved håndafrensning. 
 
Icosit AktivPrimer anvendes som beskyttelse mod atmosfærisk korrosion samt ved 
lejlighedsvis påvirkning af kondensvand. Kan overmales med 1- og 2-komponente 
dækmalinger og er endvidere ideel som vedhæftningsforbedrende mellemlag på 
fastsiddende malingslag. 

Produktbeskrivelse Icosit AktivPrimer er en hurtigtørrende, 1-komponent, zinkfosfatholdig 
rustbeskyttelsesgrunder, der kan påføres i tykke lag og er let bearbejdelig.  
På grund af den specielle pigment-fyldstof bindemiddelkombination har Icosit 
AktivPrimer samme gode egenskaber som gængse kunststof-blymønje typer. 

Produktdata  

Densitet: Ca. 1,6 kg/l 

Tørstofvolumen: Ca. 50% 

Temperaturbestandighed: Op til +80ºC tør luft 

Tørfilmtykkelse, gns.: 
- ved påstrygning: 
- ved sprøjtning:  

 
40-60 µm 
60-80 µm 

Støvtør: Ca. 20-30 min. ved +20ºC * 

Tekniske data 

* Gennemtørring tager flere dage, afhængig af lagtykkelse, temperatur, luftskifte 
osv. Kontrolprøvning kan først finde sted efter fuldstændig optørring. 

Udførelse  

Forbehandling Underlaget afrenses med stålbørste, spartel, nålehammer til rensningsgrad ST2 
eller sandblæses til rensningsgrad SA 2½ i henhold til SS 055900. En 
overfladeafrensning ved hedtvandsspuling med et tryk på 120 bar og en 
vandtemperatur på +90ºC giver også et godt resultat i de fleste tilfælde. 

Arbejdstemperatur Må ikke påføres ved temperaturer lavere end +5ºC. 

Påstrygning Icosit AktivPrimer påstryges med en fladanstryger for at opnå en god 
gennemvædning samt indarbejdning i overfladen. 

Højtryksspuling Ved påføring med højtrykssprøjteanlæg skal trykket være 4-6 bar, dysen skal være 
1,5-2 mm. Der må max. tilsættes 5% Fortynder B for korrektion af viskositet. 



 
 

Airlesssprøjtning Ved airless-sprøjtning anvendes et materialetryk på mindst 180 bar. Til 
sprøjtedyserne anbefales boringer på 0,45-0,66 mm og sprøjtevinkel på 65-80º. 
Sprøjteafstanden skal være 15-30 cm. Der må max. tilsættes 5% Fortynder B for 
korrektion af viskositet. 

Rengøring af værktøj Værktøj rengøres straks efter brug med Fortynder B. 

Mellem grundinger: Min. 5 timer ved +20ºC 

Mellem grunding og dæklag: Min. 24 timer ved +20ºC 

Ved 2-komponente malinger er 
ventetiden: 

 
Min. 3 døgn ved +20ºC 

Overmalingsinterval 

Ved lavere temperaturer og store lagtykkelser forlænges ventetiden. 

Forbrug I praksis er forbruget 0,230 kg/m² = 0,145 l/m² pr. lag (middeltørfilm- 
tykkelse 60 µm) + tillæg for ruhed og spild. 

Opbevaring og holdbarhed Ved tør opbevaring i tætsluttende originalemballager er holdbarheden 2 år fra 
produktionsdato. 

Sikkerhed Faresymboler: N Miljøfarlig 
R10 Brandfarlig 
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet 
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud 
R67 Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed 
 
Indeholder. 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. 
 
Kodenummer: 2-1 (1993) 
 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Gasfiltermaske 
 
Note a) og p) På små flader, f.eks. vindueskarme og –rammer, eller ved effektiv 
ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn. 

  
 
 
 
 
 

 Bemærk: 
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for  
Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er 
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore 
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn 
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til  
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke 
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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ika Danmark A/S 
ræstemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
anmark 

Tel. +45 48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 
www.sika.dk 


