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2-komponent epoxy universalbindemiddel

Anvendelsesområde
Nitoprime 118 anvendes som primer i forbindelse med en
række Nitoflor-produkter.

Nitoprime 118 kan endvidere anvendes som inden- og uden-
dørs spartelmasse, reparationsmørtel og belægning til ud-
fyldning af ujævnheder og huller på trafikerede betonover-
flader.

Nitoprime 118 er fugtbremsende, og kan anvendes som
fugtspærre på nye betongulve allerede efter 5 modenheds-
døgn.

Fordele
� Holdbar og slidstærk overflade med lave vedligeholdel-

sesomkostninger

� Fugtbremsende

� Universal - kan anvendes som bindemiddel i:
- primer
- spartelmasse
- reparationsmørtel
- selvudflydende mørtel 
- forsegler
- støvbinder
- stentæpper
- belægninger

Beskrivelse
Nitoprime 118 er en 2-komponent, epoxy med formuleret
amin hærder, der leveres i afvejede mængder klar til blan-
ding og brug.

Nitoprime 118 er en væsentlig del af et større system, se
opbygningen i skema 1 under punktet forbrug.

Egenskaber
Farve : Klar

Hårdhed : Shore D v/+23°C : 85

Densitet : 1.08 kg/ltr.

Bearbejdningstid : 40-60 min. v/+10°C

30-40 min. v/+20°C

20-25 min. v/+30°C

Overmalbar efter : 0-24 timer v/+23°C

Fuldt udhærdet efter : 7 døgn v/+23°C

Viskositet : Ca. 2.000 mPa · s v/+10°C

(DIN 53214) Ca. 500 mPa · s v/+23°C

Trykstyrke : 169 MN/m2

(EN ISO 604)

Trykflydespænding : 70 MN/m2

(EN ISO 604)

Trækstyrke : 59 MN/m2

(EN ISO 527-2)

Bøjningsstyrke : 70 MN/m2

(EN ISO 178)

Brudforlængelse : 6.5%

(EN ISO 527-2)

Temperaturbestandighed : -30°C til +70°C

Arbejdstemperatur : +8°C til +30°C

Begrænsninger
� Påfør ikke Nitoprime 118, når overfladetemperaturen 

er under +8°C eller over +30°C. Max. luftfugtighed 
75% RF. Underlagstemperatur +3°C over dugpunkt.

� Delvis UV-bestandig (gulner), bør forsegles ved uden-
dørs brug.

Særlig forhold
Nye betongulve skal være mindst 5 modenhedsdøgn (5 døgn
v/+20°C) inden påføringen. Såfremt underlagets v/c-tal er
over 0.40, skal betongulvet være mindst 7 modenhedsdøgn.

For såvel nye som gamle betongulve skal underlaget være
intakt og bæredygtigt. Generelt skal styrken være større end
20 MN/m2 for at undgå lokale overfladebrud (sætninger) eller
afskalninger.

På tidligere behandlede overflader anbefales det altid at ud-
lægge et prøvefelt inden endelig udlægning. Tidligere be-
handlinger bør altid matslibes. Udlægning på alkydmalinger
og selvhærdende lakker bør kun ske efter nøje afprøvning.

Forberedelse
Betonoverfladen skal være ren, tør og fri for mørtelrester,
olie, cementslam, fedt, støv og andre former for forurening.

Olie og fedtrester fjernes med egnet affedtningsmiddel, f.eks.
Cleaner C efterfulgt af grundig spuling med rent, koldt vand
(se separat datablad).

Løstsiddende materiale, cementslam og eventuelle rester af
tidligere belægninger på overfladen fjernes ved slyngrens-
ning, slibning, f.eks. diamantslibemaskine, eller sandsvirp-
ning efterfulgt af grundig støvsugning for at opnå tilstrækkelig
vedhæftning. Overfladen skal, efter afrensning, have en af-
træksstyrke på min. 1.5 MN/m2.
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Nitoprime 118 kan påføres epoxybehandlede overflader -
disse matslibes (rugøres) efterfulgt af grundig afrensning og
tørring.

Generelt
Nitoprime 118 kan blandes med ovntørret kvartssand for at
fremstille skrabespartel, spartelmasse, reparationsmørtel,
stentæpper, belægninger etc.

Vejledende blandingsforhold for Nitoprime 118 er 4.35 vægt-
dele base (komp. A) til 1 vægtdel hærder (komp. B).

Sandet tilsættes i mængde og kornstørrelse afhængig af øn-
skerne til det færdige produkt, se efterfølgende.

Komp. A (base) og komp. B (hærder) omrøres grundigt. Hele
komp. B hældes i komp. A og der blandes med en lang-
somtgående boremaskine påmonteret en blandespiral indtil
ensartet konsistens er opnået, dog mindst 5 minutter. Efter-
følgende hældes blandingen over i en ren beholder og om-
røres grundigt.

Skal der efterfølgende udlægges en belægning, afstrøes
overfladen med ca. 3 kg/m2 Kvartssand nr. 00 (0.32-0.71 mm).
Kvartssandet kastes op i luften, så det falder lodret ned. Kas-
tes kvartssandet vandret ud, dannes utilsigtede forhøjninger
i belægningen. Der må ikke forekomme blank epoxy i over-
fladen, og afstrøningen fortsættes, indtil den er fuldstændig
dækket.
Dagen efter børstes og støvsuges overskydende kvartssand
væk.

Primning
Betonoverfladen primes med Nitoprime 118, for at opnå op-
timal vedhæftning til efterfølgende belægning. Nitoprime 118
påføres straks efter blanding i et tyndt, jævnt lag (0.2-0.4
kg/m2) med malerulle eller blød gummiskraber - undgå “sø-
er”.

Fugtbremsende membran
Ønskes en fugtspærrende membran, påføres 2 lag Nito-
prime 118 med 1 dags mellemrum. Der bør anvendes mindst
0.3 kg/m2 ved hver påføring. Første lag afstrøes med ca. 3
kg/m2 Kvartssand nr. 00 (0.32-0.71 mm). Overskydende
sand fjernes ved børstning og støvsugning inden andet lag
påføres.

Skrabespartel/finspartel
Den blandede epoxy (komp. A + komp. B) tilsættes ca. 1.4
vægtdele Kvartssand nr. 18 (0.09-0.25 mm), dvs. 14 kg
sand til 10 kg epoxy. Spartelmassen udlægges “vådt i vådt”
i den endnu klæbrige primer, og afstrøes som beskrevet un-
der ”Generelt”, hvis der efterfølgende skal udlægges en ma-
ling, belægning eller reparationsmørtel.

Spartelmasse/belægning (2-6 mm)
Den blandede epoxy (komp. A + komp. B) tilsættes ca. 3.5
vægtdele af følgende sandblanding

1 vægtdel Kvartssand nr. 29 (0.18-0.50 mm)
2 vægtdele Kvartssand nr. 00 (0.32-0.71 mm)
1 vægtdel Kvartssand nr. 50 (0.36-1.0 mm)

dvs. der anvendes ca. 35 kg sandblanding til 10 kg epoxy.
Spartelmassen/belægningen udlægges på den primede og
afstrøede overflade, se ”Generelt”.

Skridsikring

Ønskes en skridsikker overflade afstrøes overfladen med
f.eks. Kvartssand nr. 2 (0.63-1.4 mm) til mætning, ca. 5 kg/m2.

Ønskes en mere rengøringsvenlig og UV-bestandig over-
flade, foretages forseglingen med f.eks. Nitoflor Topcoat
(forbrug 0.2-0.3 kg/m2).

Reparationsmørtel
Ønskes en letvægtsmørtel, kan der til 1.5 kg Nitoprime 118
tilsættes 4.8 kg Lightfiller. Denne blanding giver et udbytte
på ca. 6 ltr.
Reparationsmørtlen udlægges “vådt i vådt” i den endnu klæb-
rige primer,

Rengøring
Værktøj og udstyr afrenses straks efter brug med Seco Ren-
sevæske. Udhærdet Nitoprime 118 kan kun fjernes meka-
nisk.

Drift og vedligehold
Almindelig vedligehold, fejning og vask med vaskeplejemid-
del. Ved anvendelse af gulvvaskemaskine bør vaskevandets
temperatur ikke overstige +50°C. Pletter og spild fjernes hur-
tigst muligt, idet fordampning af et eventuelt spild kan forøge
koncentrationen og således resultere i et mere aggressivt
miljø.

Slitage og skader udbedres efter behov. Området matslibes
og repareres som for ubehandlede flader. Ved skader fri-
skæres belægningen ned til underlaget.

Opbevaring og holdbarhed
Nitoprime 118 har en lagerholdbarhed på 12 måneder fra
produktionsdato i uåbnet originalemballage ved tør og in-
dendørs opbevaring, ved min. +10°C.

Skal beskyttes mod frost.

Emballage
Nitoprime 118 leveres i sæt á 1.5 kg, 15 kg samt 240 kg.

Kvartssand, ovntørret leveres i sække á 25 kg.

Lightfiller leveres i spande á 4.8 kg.

Forholdsregler

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.fosroc.com eller

tlf.nr. +45 74 84 88 84.
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Forbrug

Skema 1 - Typisk forbrug
Forbruget er afhængig af underlagets porøsitet og overfladestruktur.

Ved skrabespartel/finspartel

Primning:

Nitoprime 118 : 0.2-0.4 kg/m2

Afstrøning:

-

Spartling:

Nitoprime 118 : Ca. 0.7 kg/m2/mm

Kvartssand nr. 18 : Ca. 1 kg/m2/mm

Afstrøning (evt):

Kvartssand nr. 00 : 3 kg/m2

Forsegling:

-

Ved spartelmasse/belægning
(2-6 mm)

Primning:

Nitoprime 118 : 0.2-0.4 kg/m2

Afstrøning:

Kvartssand nr. 00 : Ca. 3 kg/m2

Spartelmasse/belægning:

Nitoprime 118 : Ca. 0.5 kg/m2/mm

Kvartssand nr. 29 : Ca. 0.45 kg/m2/mm 

Kvartssand nr. 00 : Ca. 0.9 kg/m2/mm 

Kvartssand nr. 50 : Ca. 0.45 kg/m2/mm

Afstrøning (ved skridsikring):

Kvartssand nr. 2 : Ca. 5 kg/m2

Forsegling:

Nitoflor Topcoat : 0.2-0.3 kg/m2

Ved reparationsmørtel

Primning:

Nitoprime 118 : 0.2-0.4 kg/m2

Afstrøning:

-

Reparationsmørtel:

Nitoprime 118 : 1.5 kg

Lightfiller : 4.8 kg

Afstrøning:

-

Forsegling:

-

Ved fugtbremsende membran

Primning (1. lag):

Nitoprime 118 : Min. 0.3 kg/m2

Afstrøning:

Kvartssand nr. 00 : Ca. 3 kg/m2

Primning (2. lag):

Nitoprime 118 : Min. 0.3 kg/m2

Afstrøning:

-

Forsegling:

-



Fosroc A/S
Industriparken 27, Skodborg

DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

telefon:

+45 74 84 88 84

fax:

+45 74 84 88 33 

e-mail: 

fosroc.dk@fosroc.com
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Forbehold
De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Fosroc A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst

mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da

arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte

opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for

at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Fosroc A/S straks kontak-

tes. I øvrigt henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. 
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