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Sikagard® -552 W Aquaprimer 
Vandbaseret grunder til facademalinger 

Anvendelsesområder Sikagard-552 W Aquaprimer anvendes som grunder til cementbaserede underlag 
og faste mineralske overflader som fibercementplader og gipskartonplader. 
Derudover kan Sikagard-552 W Aquaprimer bruges som vedhæftningsforbedring 
ved genbehandling af gamle fastsiddende overfladebehandlinger på 
dispersionsbasis. 

Produktbeskrivelse Sikagard-552 W Aquaprimer er en 1-komponent, vandbaseret, 
dybdeimprægnerende vedhæftningsforbedrer på kunststofdispersionsbasis. 

Egenskaber • Vandfortyndbar 
• Vanddampdiffusionsåben 
• Vedhæftningsforbedrende 

Farve Mælkehvid 

Emballagestørrelse Dunke á 10 liter 

Lagerholdbarhed 2 år 

Produktdata 

Opbevaring I ubrudt originalemballage og køligt, tørt 
og frostfrit 

Densitet Ca. 1,0 kg/liter Tekniske data 

Tørstofvolumen 20% 

Systemer  

100-120 g/m² afhængigt af overfladens sugeevne. 

Opbygningsvarianter 

A B C 

Belægningsopbygning / 
materialeforbrug 

Sikagard-552 W Aquaprimer 
 
 
Sikagard ElastoColor-675 W 
Sikagard ElastoColor-675 W 

Sikagard-552 W 
Aquaprimer 
 
Sikagard-550 W Elastic 
Sikagard-550 W Elastic 

Sikagard-552 W 
Aquaprimer 
 
Sikagard-545 W Elastofill 
Sikagard-550 W Elastic 

Overfladens beskaffenhed Overfladen skal være tilstrækkelig fast og fri for løse, sandede partikler. Ny beton 
skal som hovedregel være mindst 14 hærdedøgn gammel, inden 
overfladebehandling foretages. 
Ved genbehandling af gamle dispersionsmalinger skal alle kriderede lag og 
lag med dårlig vedhæftning fjernes helt. 



 
 

Forberedelse af overfladen En grundig rengøring er en forudsætning for et godt resultat, og foretages ved 
højtryksspuling eller hedtvandsspuling med vand. Dette gælder også ny beton, da 
der kan sidde rester af formolier på overfladen. Underlaget skal fremstå tørt og 
uden afsmitning. 

Udførelse  

Luft- og 
overfladetemperatur 

Min. +8°C 
Max. +35°C 

Relativ fugtighed Max. 80% 

Påføring Sikagard-552 W Aquaprimer kan påføres med pensel eller rulle. 
Ved påføring på jævne og porefri underlag opnås den bedste dybdevirkning. Der 
opnås ikke porelukning af overflader med åbne porer. 

Rengøring Værktøj og maskiner rengøres med vand straks efter brug. 

 Mellem arbejdsgangene indtil 
genbehandling 

Bestandighed overfor tidlig regn 

+8°C 
+20°C 
+35°C 

24 timer 
12timer 
6 timer 

2 timer 
30 minutter 
15 minutter 

Ventetider mellem 
arbejdsgange -
overfladebehandling 

Genbehandling må kun foretages med vandige belægningssystemer (se 
opbygningsvarianter og genbehandlingstider). 
Ved genbehandling af gamle malerbehandlinger skal ventetiderne mellem 
arbejdsgangene fordobles. 

Sikkerhed Faresymboler: Ingen 
Kodenummer: 00-1 (1993) 
 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Handsker 
 
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres. 

  
 
 
 
 
 
 

 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 
raestemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
enmark 

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


