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InfraRoad 
Bitugrund spray

Typ och egenskaper InfraRoad Bitugrund spray är en spraybar, lösningsmedelshaltig bitumenprimer.
 Med den speciella sprayburken med användarvänlig 360º-tryckventil kan du enkelt 

grunda mindre ytor utan krav på ytterligare verktyg.
 Produkten tränger in i underlaget, är dammbindande och torkar snabbare än stryk-

bara bitumenprimers. Produkten är kontrollerad av MPA Sachsen enligt DIN 18195/2 
och AIB.

Användningsområden InfraRoad Bitugrund spray används för förbehandling av underlag för att förbättra 
vidhäftningen av olika bitumenmaterial enligt följande:

 – Underlagbehandling för bitumensvetsband
 – Grundning för lösningsmedelshaltiga bitumenstrykningar  
 – Häftmedel för gatureparationsmaterial (InfraRoad ColdAsphalt och 
   (InfraRoad Reaktiv)
 – Grundning av fogkanter före applicering av (InfraRoad JointTape)
 
	 InfraRoad	Bitugrund	spray	häftar	på	de	flesta	i	byggsektorn	förekommande	underlag	

(t.ex. betong, murverk, puts, metall, trä, asfalt etc.).
 InfraRoad Bitugrund spray lämpar sig inte för användning på expanderad och extru-

derad polystyrol samt gamla underlag som inte är lösningsmedelsbeständiga!

Dina fördelar • enkelt handhavande utan pensel, borste eller roller
 • inga verktyg att rengöra
 • omgående klart för bruk
 • sparsam i förbrukning
 • lämpar sig för små ytor
 • god vidhäftning och snabb torkning
 • hög inträngningsförmåga och vätning av underlaget

Kortfattade produktdata Typ bitumenprimer, lösningsmedelshaltig
 Bas bitumen
 Lösningsmedel testbensin
 Färg svart
 Täthet vid 20ºC 0,87–0,89 g/cm3
 Konsistens spraybar
 Applicering sprayburk (endast  

 nedåtriktad spraystråle!)
 Bearbetningstemperatur min. +5ºC
 Lagring förvaras torrt, produkten  

 är inte frostkänslig
 Hållbarhet i sluten originalförpackning  

 min. 12 månader
 Förvaras ej i närhet av gnistkällor!

Bitumenprimer för ökad vidhäftning vid 
exempelvis potthålslagning.
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Bearbetning Underlaget skall vara torrt, rent och fettfritt. Lösa föremål skall avlägsnas innan primern appliceras. 
Produkten skall före bearbetning förvaras i rumstemperatur och burken skall skakas grundligt en 
minut. InfraRoad Bitugrund spray sprutas med ett avstånd på 25 cm jämnt på underlaget genom att 
trycka på ventilen. Spruta endast nedåt! Om ventilen hålls uppåt avviker enbart drivgasen! Detta 
kan leda till att burken inte kan tömmas helt. Efterföljande arbeten får inte påbörjas förrän primern 
är helt genomtorr!

Förbrukning Burkens innehåll räcker till cirka 3 m2 beroende på underlag, skikttjocklek och  
tillämpning.

Lagring InfraRoad Bitugrund spray kan förvaras i cirka 12 månader. Produkten är ej känslig för frost! Skyd-
das mot direkt solljus och får inte förvaras i närheten av gnistkällor.

Hälso-, arbets- – förvaras inte i närheten av födoämnen; ät, drick eller rök inte under arbetet; 
och brandskydd följ grundläggande hygienregler.
 – undvik inhalering av ångor och aerosoler; vid arbete i slutna utrymmen skall tillfredsställande 

ventilation	säkerställas	eller	mask	med	kombifilter	A2/P3	användas;	använd	lösningsmedelsbestän-
diga	skyddshandskar	av	nitril,	fluorkautschuk	(viton)

 – lättantändligt enligt Betr.-SchV; skyddas för solljus och temperaturer över 50ºC 
 – riskbestämmande komponent för etikettering: kolväteblandning (testbensin) med tryckgaser  

(propan/butan)

 R-satser
 R12 Lättantändligt
 R51/53 Giftig för vattenorganismer, kan ha långvariga skadliga effekter i vattendrag
 R66 Upprepad kontakt kan medföra torr hud och hudsprickor
 R67 Ångor kan medföra dåsighet och illamående
 
 S-satser 
 R09 Behållare förvaras i väl ventilerad lokal
 R23 Inandas ej aerosolen
 R35 Avfall och behållare skall avfallshanteras på ett säkert sätt
 R51 Får användas endast i väl ventilerad omgivning
 R61 Undvik utsläpp i miljön. Inhämta speciella anvisningar.  

 Följ anvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Avfallshantering Endast helt tömda förpackningar får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfallshanteras 
enligt avfallsnyckel-nr. 160504* (gaser i tryckbehållare som innehåller farliga ämnen (inkl. haloner)) 
och ej rengjorda förpackningar enligt AVV-ASN: 150110* (förpackningar, som innehåller rester av 
farliga ämnen eller är förorenade av farliga ämnen).

Anmärkning Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidigare informatio-
nen gäller således inte längre.

 Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser 
från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga beroende på byggprojektets 
tillstånd. Om ingenting fastställts i separata avtal är informationen i informationsbladet inte bindan-
de och utgör inte heller en överenskommelse om produktens beskaffenhet.

 Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informationsblad förekom-
mande information.

Leveransformat 600 ml sprayburk 12 burkar/kartong 70 kartonger/pall


