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Awlwood MA Primer  

Förbehandling och appliceringsinstruktioner 

 

 

Awlwood MA Primer: 

Temperatur: Lämplig appliceringstemperatur är 4°C - 30°C; Relativ 
luftfuktighet  30% - 95%. Eftersom Awlwood MA Primer härdar med hjälp av 
fukt i luften kan allt för låg luftfuktighet leda till långsam/dålig härdning. 
Använd inte produkten i luftkonditionerat utrymme. 

Häll upp så stor mängd som beräknas användas inom 30 minuter. Använd 
gärna ett djupt kärl hellre än ett vidare tråg för att minimera utsattheten för 
fukt. Förslut originalförpackningen för att skydda den mot att fukt kommer 
ner i burken. 

Häll inte tillbaka oanvänd produkt ner i originalburken. 

Klar Primer: Applicera med pensel eller roller till träet är mättat, försök dock 
inte att bilda film. Var särskilt försiktig med att inte flöda på för mycket på 
poriga träslag. Dessa porfylls senare med lack. 

Röd & Gul Primer: Appliceringsmetod 1; Påför med trasa och rubba in 

primer i träet. Var noga med att inte bygga film. Om ytan blir klibbig kan man 
efter 15 min applicera ny primer. Appliceringsmetod 2; Påför med pensel 
eller roller. Arbeta sektionsvis över ytan som ska behandlas. Torka bort 
överskott med en trasa som byts ofta. Var noga med att inte bygga film. 
Arbeta på ett område ca 1 m brett i taget för att hinna torka bort 
överskottsprimer innan den torkar. Annars blir det svårt att få en jämn 
nyans. Klibbig primer kan lösas upp med ny primer. Låt inte en yta torka 
mer än ca 3 min innan överlapp med ny primer. 

 

 

 

 

 



 

 

Användbara tips: Primer som blöder; På hårda träslag med djup kapillär 
struktur kan primern blöda och lämna ett ojämnt eller bubbligt utseende. På 
den klara primern kan man efterstryka med en pensel innan primern är torr, 
på de färgade däremot bör man torka med en trasa innan de torkat. Vid 
behov kan det underlätta att man fuktar trasan med Awlwood Brushing 
Reducer eller Spray Reducer. Speciellt kan det behövas om man applicerar 
i solljus. Arbeta helst inomhus, i mulet väder eller tidigt på dagen. 

 

Maskeringstejp: Använd en maskeringstejp i plast mot omgivande 
områden i plast eller målade ytor. Spill eller primer som kryper under tejpen 
torkas bort innan det härdat med Aceton, Xylen eller MEK. Vid en större 
renovering kan det vara ett bra förslag att behandla träet först, därefter göra 
målningsarbetet på omkringliggande ytor.  

En jämnare nyans: På träslag som suger mycket, tex gran, kan de färgade 
primers ge ett fläckigt utseende. Det kan då vara bättre att använda klar 
primer och blanda i upp till 10% av gul eller röd primer i topplacken och på 
så sätt få en jämnare nyans. 

Blanda primers: Det går bra att blanda de olika primers med varandra. På 
mjuka och sugande trä som Ceder och Oregon kan en färgad primer ge för 
mörk yta. Det kan då vara bättre att blanda 50/50 med klar primer. 

Mörkare ton: Vill man uppnå en mörkare ton kan man blanda upp till 10% 
primer i Awlwood MA Gloss. 

Försegla trä för att sedan fortsätta längre fram: Applicera då 1-2 skikt 
med Awlwood MA Gloss ovanpå primer för att säkerhetsställa god 
vidhäftning.  För att får bra fäste bör topplacken appliceras 24 h efter 
primern. Efter 1-2 skikt Awlwood MA Gloss kan systemet vila. Slipas sedan 
väl innan man fortsätter med med Awlwood MA Gloss. 

Varning: Använd inte produkten i temperaturer under 4°C och inte heller 
när det är mycket låg luftfuktighet. 

Använd inte Awlwood MA Brush Cleaner eller alkoholbaserade 
lösningsmedel i Awlwood MA Primer, då detta påverkar härdningen 
negativt. 

Använda penslar rengörs noga i Awlwood Brushing Cleaner och tvättas 
sedan med Awlwood Brushing Reducer, Spray Reducer alt Aceton annan 
de används åter används till Awlwood MA primer. 

 


