Beskyttende tildekkingsmaterialer
For nybygg, renovering og oppussing

www.primacover.com

PrimaCover Basic
Beskytter mot fuktighet og smuss på forskjellige tørre underlag. PrimaCover
Basic oppfyller de viktigste generelle kravene for anvendelsen, f.eks. ved
oppussing- og vedlikeholdsarbeid.
Egenskaper:
• Vanntett
• Støtdempende
• Lett
• Selvklebende
• Produsert av resirkulert polyesterfibre

Bruk:
• For alle helt tørre overflater
• Egnet for gulv og trapper

Lett (140gr/m²)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m #900275 | 0,65m x 25m # 900276

PrimaCover Standard
Utmerket beskyttelse mot smuss, fuktighet og fallende verktøy ved nybygg,
oppussing og vedlikeholdsarbeid. Egnet for forskjellige helt tørre underlag.

Egenskaper:
• Vanntett
• Støtdempende
• Selvklebende
• Gjenbrukbar
• Produsert av resirkulert polyesterfibre

Bruk:
• For alle helt tørre underlag
• Egnet for gulv og trapper

Mellomtung (180gr/m²)

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m #900032 | 0,65m x 25m # 900033

PrimaCover Paint

Kvalitativ malerfilt

Malerfilt finnes i mange kvaliteter, PrimaCover Paint er en kvalitativ,
fuktighetsabsorberende og multifunksjonell malerfilt. Undersiden har en solid,
sklisikker PE-folie, som forhindrer fuktighet å trenge gjennom.
Egenskaper:
• Absorberende
• Vanntett
• Sklisikker
• Støtdempende
• Gjenbrukbar

Bruk:
• For alle helt tørre underlag
• For malerarbeid

2m x 50m # 900042 | 1m x 50m # 900041 | 1m x 25m #900043

PrimaCover Absorb
Selvklebende tett dekkfilt. Har et dekklag av viskose, slik at det kan ta opp
store mengder væske. Til og med bestandig mot væsker som inneholder
løsemidler, f.eks. lakk, lim og avfettingsmidler. Ideelt for male, montering og
vedlikeholdsarbeid.
Egenskaper:
• Høy absorberingsevne (1 liter/m²)
• Væsketett og bestandig mot løsningsmidler
• Sklisikker
• Selvklebende
• Støtdempende
• Lofri
2m x 25m # 900038 | 1m x 25m # 900037

Bruk:
• For alle helt tørre underlag
• Egnet for gulv og trapper

Svært absorberende, lofri
og bestandig mot løsemidler

PrimaCover Active
Sikker, pustende dekkfilt for ømtålig underlag som naturstein, tre og gulvbelegg
som er nylig lagt. Oversiden har en flerelagsmembran som slipper ut fuktighet og
forhindrer inntrengning av væsker.

Egenskaper:
• Pustende (1,2 l / m² /24t)
• Vanntett
• Sklisikker
• Selvklebende
• Støtdempende

Bruk:
• Spesielt utviklet for nylig lagt gulv
• For naturstein og støpt gulv
• Egnet for gulv og trapper

Pustende

1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

PrimaCover Evapo
Diffusjonåpen dekkfilt for fuktighetsømtålige underlag som keramiske fliser og
tregulv. Fuktighet fra underlaget slippes ut, mens væsker kan ikke trenge inn.

Egenskaper:
• Diffusjonsåpen (70g / m² /24t)
• Vanntett
• Sklisikker
• Selvklebende
• Støtdempende

Bruk:
• Spesielt utviklet for nylig lagt gulv
•   For keramiske fliser og tregulv
• Egnet for gulv og trapper

Diffusjonsåpen

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m #900040

PrimaCover Construct
Beskytter betong og andre harde underlag under byggearbeid, oppussing og
events. Egnet for lengre og tyngre belastninger, f. eks. støtskadet, malingsøl o.l.
Har en væsketett folie og et sklisikkert dekklag av polyester.

Egenskaper:
• Sørger for god stødighet
• Sterkt polyesterbelegg med sugeevne
• Tett mellombelegg
• Selvklebende

Bruk:
• Harde overflater, som betong
• Egnet for gulv og trapper

180gr/m²
Ekstra sterk for innendørsbruk

1m x 25m # 900036

PrimaCover Robust
Beskytter bl.a. mot skader som steinsprut, fallende verktøy, støtter, vann og farge
– både innvendig og utvendig. Spesielt utviklet for ferdigelementer av betong og
andre underlag som belastes tungt under bygge- og oppussingsprosessen.
Egenskaper:
• Ekstra sterk
• Vanntett
• Sklisikker
• Selvklebende
• Støtdempende
2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034

Bruk:
• For ferdige betongelementer og betongbelegg
• Egnet for gulv og trapper
• For innendørs og utendørs

300gr/m²
For sterk belastning
innendørs og utendørs

PrimaCover Carpetsaver
Spesielt utviklet for å dekke gulvtepper. Denne faste dekkfilten, med en
ugjennomtrengelig folie som underlag, er bl.a. ideelt for nybygg, oppussing,
maling og generell rehabilitering.
Egenskaper:
• Ekstra sterk med kombinasjonen av LDPE-folie og en overflate av resirkulert polyesterfilt
• Beskytter mot støtskader
• Vanntett
Bruk:
• Enkel bearbeidning
• Spesielt fremstilt for tepper
• Avtagbar
• Egnet for gulv og trapper
• Effektivt lim basert på løsningsmiddel

Ekstra holdbar for
tekstiloverflater

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

PrimaCover Antistatic

Antistatisk

Antistatisk dekkfilt for profesjonell beskyttelse mot smuss under bygging og
renovering. Takket være antistatiske fibre beskyttes ømfintlige apparater og
maskiner mot elektrostatisk lading. Egnet for tekniske lokaler.

Egenskaper:
• Hindrer statisk utladning
• Beskytter mot mekanisk skade
• Selvklebende
• Gjenbrukbar

Bruk:
• Beskytter gulv mot vann, farge og
mekaniske skader
• Egnet for gulv og trapper

1m x 25m # 900011

PrimaCover Combi
Universal, væsketett dekkfilt. Den lette, absorberende spinnfilten har en sterk
væsketett folie på undersiden. Kan brukes for nybygg, tilbygg, oppussing,
industri, verksted og lakkbokser. malearbeid, generell vedlikeholdsarbeid osv.
Egenskaper:
• Absorberende
• Vanntett
• Slitesterk
• Lofri
• UV-bestandig

Bruk:
• For alle helt tørre underlag

Lett

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Defend
Tykk filtplate som kan belastes tungt, for maksimal beskyttelse av forskjellige
underlag. Forhindrer støtskader på grunn av steinsprut, trykkbelastning, fallende
objekter osv. Gjennom det store formatet kan også større flater beskyttes effektivt.

Egenskaper:
• 100 % diffusjonsåpen, dermed egnet for fuktige underlag, naturstein og parkett
• Tilpasses enkelt
• Svært høy mekanisk beskyttelsesvirkning, også ved punktbelastning
• Gjenbrukbar
• Nesten helt lofri
0,80m x 1,20m # 900029

Unik produkt
80x120cm

PrimaCover Protection Board

Universal dekkpapp

Dekkpapp for universal bruk. Ideell for nybygg og renoveringsarbeid som gips,
sparkel og malearbeid. Beskytter mot smuss, fuktighet og skader.
Egenskaper:
• Sklsikker overflate
• Nøytral utførelse, uten print
• Uten plastbelegg, kan resirkuleres 100 %

50m² ±130cm 150-200gr/m² # 900092

PrimaCover Carpet
Fast, selvklebende, vanntett folie for sikker tildekking av gulv og trapper med
heldekkende teppe. For nybygg, tilbygg, oppussing, malearbeid og generell
rehabilitering. Kan lett fjernes, selv etter langvarig bruk, uten limrester.
Egenskaper:
• Spesielt for tekstile gulvbelegg
• Selvklebende
• Enkelt å fjerne
• For gulv og tepper
• Flammehemmende
• Tykkelse 50µm

For teppe

0,625m x 100m # 900087

PrimaCover Hardfloor
Fast, selvklebende, vanntett folie for sikker beskyttelse av harde underlag. Egnet
for gulv og tepper. Beskytter mot lette skader og smuss. Ideelt for mindre prosjekt,
bygg, utbygging, oppussing og malearbeid.
Egenskaper:
• Spesielt for harde gulv
• Selvklebende
• Enkel å fjerne
• For gulv og tepper
• Flammehemmende
• Tykkelse 50µm

For harde underlag

0,625m x 100m # 900090

PrimaCover Glass
Lysgjennomtrengelig beskyttende folie for vindu og glass. Denne blå PE-folien gir en
utmerket beskyttelse for et antall arbeid, som f.eks. bygg, oppussing og malearbeid.
Spesielt utviklet folie med UV-bestandig limlag. Kan brukes både på utsiden og
innsiden.
Egenskaper:
• Selvklebende
• Enkel å bruke
• Lysgjennomtrengelig
• Kan brukes inntil 4 uker
• Tykkelse 50µm
0,50m x 100m # 900020

For vindu og glass

PrimaCover bruksguide

harde underlag, nylig
lagt eller behandlet

harde underlag

ferdige
betongelementer

tekstile gulvbelegg
(tepper/teppeplater)

glass
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