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Informationen i detta datablad är baserat på den aktuella informationen som fanns tillgängligt vid det aktuella 
datumet för databladet. Informationen är baserad på laboratorieförsök, tester vid testinstitut och praktisk 
tillämpning. Det praktiska slutresultatet och åtgångssiffror är beroende av användarens handhavande, yttre 
förutsättningar (temperatur, fuktighet, blandning, verktyg mm) som ligger utanför vår kontroll. Detta gör att vi 
inte kan påta oss något ansvar för slutresultatet.  
Läs alltid senaste produktinformation vid frågor kontakta inköpsstället. 

 

KDX VH Vidhäftare                             Ver.:  4230000110:1 
 
Produkt 
Lösningsmedelsfri dispersionsbaserad vidhäftningsprimer för inomhus bruk. Produkten har mycket god 
vidhäftning mot underlag.  
Skall alltid användas som vidhäftare innan arbete med KDX SF, spackel flyt, påbörjas. 
Beroende på underlag så kan produkten spädas med vatten innan applicering. 
Användningsområde 
Invändigt i utrymmen som skall spacklas/avjämnas med KDX SF spackel. 
Finns det frågor gällande monteringen kontakta inköpsstället. 
Arbetstemperatur 
Utrymmet skall hålla normal rumstemperatur, 10-25°C. OBS! Underlagets temperatur skall vara min 
10°C. 
Arbetsbeskrivning 
Underlaget skall vara rent, torrt, homogent, fritt från, cementhud, fett, olja och smuts etc. Cementhud 
eller gamla beläggningar avlägsnas med högtryckstvätt, blästring eller fräsning. Är ytan hård, glatt och 
eller tät så skall KDX SF spackel tillsättas så att en slamma bildas. Vidhäftaren arbetas in i underlaget 
med en borste och ev. pölbildningar tas bort under arbetsgången. Efter appliceringen bildar KDX VH en 
säker och stabil film på ytan. 
Vid risk för föroreningar typ olja eller fett i underlaget rådgör med oss innan arbetet påbörjas. 
Montering 
Senast 48 timmar efter applicering skall ytan vara belagd. 
Torktid 
Ca 20-50 min beroende på underlagets sugförmåga, temperatur, luftfuktighet mm. Ytan skall vara 
klibbfritt. 
Tänk på att inte beträda ytan i onödan. 
Åtgång/Blandning 
Underlag                                              Spädning                   Åtgång (1ltr räcker till) 
Norm sugande betong                    Spädning 1:3                    10-12 kvm 
Kraftigt sugande betong (ny)       1:a strykn 1:5                     6-8kvm 
                                                              2:a strykn 1:3 
Spånskiva / Trä                                Spädning 5:1                         4 kvm 
Klinker                                                Spädning 1:1                          5 kvm 
                                                             + strö KDX Spackel 
Lagring 
Torrt och frostfritt i oöppnad förpackning. Se bäst före datum på fpk. 
Rengöring 
Med vatten innan produkten har torkat/härdat. 
Miljöinformation 
Produkten är inte märkningspliktig. 
Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation  
av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget.  
Tömda förpackningar är återvinningsbara. 
För ytterligare info se säkerhetsdatablad. 
 

Miljöinformation 
Produkten kan deponeras på lokal 
återvinningsstation, Förpackning sorteras som 
returfpk. 
Hudkontakt: Tvätta med tvål & vatten 
Ögonkontakt: Spola med mycket vatten – minst 
10 min – kontakta läkare 
Vid förtäring: Drick ev. blandning av aktivt kol i 
vatten eller medicinsk mineralvaselinolja. 
Tvätta munnen noggrant och drick rikligt med 
vatten 

 


