
Gör så här:  
Rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm.  
Skaka burken väl och påför primern på torr eller endast lätt fuktig 
yta genom att spraya ytan rikligt från ca 15-25 cm avstånd.  
REphalt eller Refug kan därefter påföras omgående.  

REaktiv Primer 
Asfaltklister för ökad vidhäftning av REphalt och REfug 

Kontakt: www.arstec.se,  info@arstec.se,  Tel. +46 (0)72-320 93 00 

REaktiv Primer är ett asfaltklister för ökad vidhäftning av t.ex. REphalt och REfug 

Använd REaktiv Primer vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är viktigt  
t.ex. skurna asfaltkanter, lagning på existerande asfalt, mot betong och  
vid spetsning eller väldigt tunna lagningar.  

Materialåtgång 

ca 0,1 - 0,3 kg/m² 

Rengöring 

Arbetsredskap kan rengöras med rapsolja eller annat 

medel för borttagning av olja/fett. Händer rengörs med 

tvål eller annat handrengörings-medel som har förmåga 

att avlägsna olja.  

Förpackning och lagring  

Nettovikt : 625 g / burk. Rekommenderad användning inom 12 månader 

Övrigt 

Denna produktanvisning gäller vid normala förhållanden. Vid extrema belastningar 

och omständigheter bör Arstec.se kontaktas för rådgivning.  

Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller för både leverans och garanti.  

Säkerhetsdatablad finner du på: https://www.arstec.se/produkter/ 



Gör så här:  
Rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm.  
Skaka hinken eller rör om väl och påför primern på torr eller endast 
lätt fuktig yta genom att pensla ytan rikligt.  
REphalt eller Refug kan därefter påföras omgående.  

REaktiv Primer 
Asfaltklister för ökad vidhäftning av REphalt och REfug 

Kontakt: www.arstec.se,  info@arstec.se,  Tel. +46 (0)72-320 93 00 

REaktiv Primer är ett asfaltklister för ökad vidhäftning av t.ex. REphalt och REfug 

Använd REaktiv Primer vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är viktigt  
t.ex. skurna asfaltkanter, lagning på existerande asfalt, mot betong och  
vid spetsning eller väldigt tunna lagningar.  

Materialåtgång 

ca 0,1 - 0,3 kg/m² 

Rengöring 

Arbetsredskap kan rengöras med rapsolja eller annat 

medel för borttagning av olja/fett. Händer rengörs med 

tvål eller annat handrengörings-medel som har förmåga 

att avlägsna olja.  

Förpackning och lagring  

Nettovikt : 5kg / hink. Rekommenderad användning inom 12 månader 

Övrigt 

Denna produktanvisning gäller vid normala förhållanden. Vid extrema belastningar och  

omständigheter bör Arstec.se kontaktas för rådgivning.  

Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller för både leverans och garanti.    

Säkerhetsdatablad finner du på: https://www.arstec.se/produkter/ 

Lösningsmedelsfri! 


