TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer
VÍZBÁZISÚ PADLÓ ALAPOZÓ ALJZATKIEGYENLÍTŐKHÖZ ÉS CSEMPERAGASZTÓKHOZ
TERMÉKLEÍRÁS

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

Sikafloor®-01 Primer egykomponensű, vízbázisú
műgyanta koncentrátum, mely vízzel hígítva alkalmas
cementbázisú, fa és öntött aszfalt alapfelületek alapozására.
A cementbázisú aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó
feldolgozása előtt kell alkalmazni, így jelentősen csökken az alapfelület nedvszívó képessége és növeli a tapadást. Beltéri használatra.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FELHASZNÁLÁS
Alapozóként alkalmas:
▪ Alapfelület nedvszívó képességének csökkentésére
▪ Tapadás javítására sima, ép alapfelületen
▪ Alapfelület védelmére a cementbázisú aljzatkiegyenlítőből és csemperagasztóból származó nedvességgel
szemben

Kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség
Padlófűtés esetén is alkalmazható
Rövid várakozási idő
Csökkentett porzású alapfelület
Adott alapfelületekkel kompatibilis
Nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
Feldolgozható ecsettel, hengerrel, szórással
Vízzel hígítható
Felhasználásra kész
Oldószermentes a TRGS 610 szerint

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
▪ IBU Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD)
▪ VOC kibocsátási osztályozás GEV-Emicode EC1PLUS,
engedély száma 6158/24.02.97

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag

Szintetikus diszperzió

Csomagolás

1 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os kanna
További csomagolási egységekről tájékozódjon aktuális árjegyzékünkből.

Megjelenés / Szín

Kék folyadék

Eltarthatóság

Gyártástól számított 12 hónapig

Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen,
+5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Lásd a csomagoláson. A vízzel összekevert anyagot egy héten belül használja fel.

Sűrűség

Kb. 1,0 kg/l
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Alapfelületek

Kompatibilis alapfelületek:
▪ Beton
▪ Cementesztrich
▪ Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich
▪ Alapfelület régi, vízálló ragasztómaradvánnyal
▪ Fa: OSB és farostlemez
▪ Kerámia lapok
▪ Öntött aszfalt esztrich IC 10 és IC 15 az MSZ EN 13 813 szabvány szerint
▪ Egyéb alapfelület esetén forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadóihoz

Keverési arány

Alapfelület

Hígítás
Sikafloor®-01 Primer : Víz
1 kg : 3 liter víz
1 kg : 1 liter víz

Cementesztrich vagy beton
Kálcium-szulfát bázisú (anhidrit)
esztrich
Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztómaradvány, farostlemez,
hígítás nélkül
OSB, öntött aszfalt esztrich
Anyagfelhasználás

Kb. 70 g/m2
Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, kialakításától, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyagszükségletet.

Levegő környezeti hőmérséklete

+5 °C és +30 °C között

Alapfelület hőmérséklete

+5 °C és +30 °C között

Várakozási idő / Átdolgozhatóság
(munkamenetek között)

Aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó felhordása előtt a Sikafloor®-01 Primer
alapozóra:
Alapfelület
Várakozási idő
Cementesztrich vagy beton
kb. 10 perc
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) eszt- kb. 10 perc
rich *
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) eszt- kb. 24 óra
rich **
Farostlemez vagy OSB
kb. 2 óra
Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztó- kb. 12 óra
maradvány, öntött aszfalt esztrich
*Kálciumszulfát bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén
**Cement bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén
A fent megadott időértékek közelítő jellegűek, a változó környezeti feltételek befolyásolhatják, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom.
Olvassa el az aljzatkiegyenlítő, illetve a csemperagasztó Termék Adatlapját

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS
Általános tudnivalók
Az alapfelület legyen ép, szerkezetileg stabil, tiszta,
száraz, szennyeződésektől, kosztól, olajtól, zsírtól, cementiszaptól, viasztól, fényező anyagtól, régi ragasztómaradványtól, festékbevonatoktól, üledék-, iszapvagy porrétegtől mentes, melyek befolyásolhatják a
tapadást.
A Sikafloor®-01 Primer feldolgozása előtt távolítsa el a
port, a laza és málló részeket az alapfelületről, lehetőleg ipari porszívóval.
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Beton / cementesztrich
Az alapfelületet mechanikusan készítse elő,
homokszórással, marással, csiszolással vagy
más alkalmas berendezéssel. Az üregeket vagy
hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító
termékkel töltse fel.
Kálcium-szulfát (anhidrit) alapú esztrich
Az alapfelület legyen sima. Az üregeket vagy hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító termékkel töltse fel.
Fa
A farostlemez vagy OSB lap legyen biztosan rögzítve az
aljzathoz. A felület egyenetlenségeit megfelelő csiszoló / maró berendezéssel távolítsa el.

Kerámia lap
Minden padlólap legyen stabil, erősen és biztosan leragasztott. A gyengén tapadókat cserélje ki. A máz eltávolításához csiszolja le a felületet.
Magnezit esztrich
Az alapfelületet Sikafloor®-02 Primer alapozóval alapozza. Olvassa el a Termék Adatlapot.
Egyéb alapfelület
Vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Szaktanácsadójával.
KEVERÉS
Használat előtt rázza vagy keverje fel a kannát. Ha hígítani kívánja, a termék felkeverése után öntse egy tiszta edénybe, majd keverje össze a megfelelő mennyiségű vízzel.
FELHASZNÁLÁS
Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell
igazítani.
Hengerrel, ecsettel vagy megfelelő szóróberendezéssel (keverési arány legalább 1:1) hordja fel az alapozót
az előkészített alapfelületre. Gondoskodjon arról, hogy
egy összefüggő, pórusmentes bevonat fedje az alapfelületet. Nagyobb nedvszívó képességű alapfelület esetén egy második réteg feldolgozására lehet szükség.
Kerülje az alapozó felhalmozódását.
A következő termék felhordása előtt ellenőrizze a
várakozási/átdolgozhatósági idő betartását.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Használat után azonnal tisztítson meg vízzel minden
eszközt és berendezést. A kikeményedett anyag csak
mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK
▪ Ne alkalmazza felszálló nedvességnek kitett alapfelületen.
▪ Olvassa el a Sikafloor®-01 Primer alapozóval együtt
alkalmazott Sika® aljzatkiegyenlítő vagy csemperagasztó Termék Adatlapjának, Korlátozások bekezdését.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük
olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a
jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik
fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük
pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő
körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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