
Klæbende tape

Gerband® Primer 6300 har til formål, i væsentlig grad, at forbedre 
vedhæftningsegenskaberne på overflader, der skal limes sammen, 
som f.eks. træfiberplader, murværk der afgiver sand, og til beton.

Materiale 
• Polyacrylat dispersionsbasis
• Udviklet specielt til efterfølgende sammenlimning af FORTAX® 

klæbetætninger, Gerband samlingsbånd og andre egnede 
klæbebånd på træfiberplader, murværk der afgiver sand og 
beton o. l..

• Kan nemt påføres ensartet
• Tørrer hurtigt

Farve 
• Hvid

Anvendelsesområder
• Forbedring af vedhæftningsegenskaberne på overflader,  

der skal limes sammen
• Fiksering af porøse og sandafgivende materialer

Økologi og bortskaffelse
• Fri for opløsningsmidler
• Ikke giftig for miljø og bolig
• Skal bruges hurtigt efter åbning
• Kan risikofrit bortskaffes som husholdningsaffald

Emballageenheder 
• Sikkerhedsdåse, indhold 1 kg

Gerband® klæbende tapes bruges af mange forskellige kunder til et stort omfang af tekniske og industrielle 
applikationer. Kravene der stilles til Gerband® produkter varierer meget fra hver enkelt applikation. Vi tilråder 
kraftigt at brugere tester om produktet er egnet til deres specielle behov. Alle oplysninger og anbefalinger 
indeholdt i denne tekniske dataseddel er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaring og hjælper 
kunder med at vælge det rette produkt til en bestemt applikation. Disse oplysninger gives uden ansvar. Vi 
forbeholder retten til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel. Prøver kan fås gratis. Vores salgsteam 
er til rådighed til at rådgive kunder med deres tape.

Gerband® Primer 6300
Hæftende primer uden opløsningsmidler 
til porøse overflader

Certificeret i henhold til
DIN ISO 9001 & 14001
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Tekniske oplysninger
Viskositet   ~80 mPa*s
Temperaturområde efter  -20° C til +60° C 
forarbejdning
Holdbarhed   12 måneder i uåbnet tilstand

Forarbejdningsoplysninger
• Forarbejdes ved +5° C til +35° C
• Tørringstid ca. 30 min til 60 min
• Opbevares tørt og UV-beskyttet ved +5° C til +25° C
• Opbevares utilgængeligt for børn!

Forarbejdning
• Gerband® Primer 6300 påføres de overflader, der skal limes 

sammen
• Til videre forarbejdning skal primeren tørre lidt - påføringens 

overflade skal i stor udstrækning føles tør
• Ved vanskelig undergrund kan den påføres flere gange og 

tørre godt imellem påføringerne
• Klæbebånd placeres på de flader, der skal behandles og 

trykkes straks godt fast - vær i denne forbindelse op-
mærksom på anvendelsesoplysningerne for det respektive 
klæbebånd

Vejledende forbrugstal (erfaringsværdi pr. 1 kg)
• Sten/beton   ca. 12 m²
• Porøse træfiberplader ca. 6 m²

Yderligere tekniske oplysninger om Gerband® Primer 6300 ved 
henvendelse. Vi forbeholder os ret til ændringer hvad angår 
produktudviklingen.

Gerband® 6300 er optaget/registreret i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.
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