TERMÉK ADATLAP
Sika® Primer-21 W
Vizes bázisú epoxigyanta alapozó cementes és gipszes alapfelületekre

TERMÉKLEÍRÁS

A vizes bázisú, töltőanyagot és speciális adalékanyagokat tartalmazó, epoxigyanta
bázisú vizes diszperziós Sika® Primer-21 W alapozóként vagy tapadóhídként alkalmazható különféle típusú alapfelületekre.
ALKALMAZÁSI TERÜLET
 Nedvszívó és kissé nedvszívó alapfelületekre, mint pl. beton, cementesztrich,
gipsz, gipszkarton, anhidrit, fa és faforgács mielőtt feldolgozzuk a ragasztót, a
simítóanyagot vagy a cementes aljzatkiegyenlítőt.
 Az MSZ EN 12004 szabvány szerint C2 besorolású ragasztók ill. egyéb simítóanyagok nem nedvszívó alapfelületekre történő feldolgozása előtt, mint pl. kerámialap (mázas, csiszolt stb.), epoxibevonat, kő, PVC, linóleum stb.

TERMÉKADATOK
MEGJELENÉS / SZÍN
Világoskék folyadék
CSOMAGOLÁS
2 kg-os flakon, 5 kg-os kanna
TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG
Felbontatlan, sértetlen eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolva 6
hónapig eltartható.

MŰSZAKI ADATOK

VEGYI ALAPANYAG
Vizes bázisú epoxigyanta
SŰRŰSÉG
Kb. 1,1 kg/dm

3

PH-ÉRTÉK
7,5-8
TŰZVESZÉLYESSÉG
Nem tűzveszélyes
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FELDOLGOZÁS

ANYAGSZÜKSÉGLET / ADAGOLÁS
100-150 g/m² az alapfelület nedvszívó képességétől függően
ALAPFELÜLET MINŐSÉGE
A Sika® Primer-21 W alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületeken,
mint pl. kerámialap, fa, gipszkarton, PVC, linóleum, cement bázisú alapfelületek,
gipszes és anhidrit kötőanyagú alapfelületek, gipszlapok. A maradék nedvességtartalom az említett gipszes alapfelület esetén kevesebb legyen, mint 0,5%, az
alapozó feldolgozása előtt.
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS/ALAPOZÁS
A Sika® Primer -21 W régi gyanta bevonatokon történő feldolgozása előtt alapos
zsírtalanítás vagy szemcseszórás szükséges.

FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK /
KORLÁTOZÁSOK

ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE
Min. +5 °C / max. +35 °C
KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE
Min. +5 °C / max. +35 °C

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALKALMAZÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK
Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a terméket.
A Sika® Primer-21 W ecsettel, lapos ecsettel vagy hengerrel dolgozandó fel egy
rétegben, teljes fedéssel. A még nem fedett területek jól észrevehetők a termék
világoskék színe alapján. Erősen nedvszívó alapfelületek esetén a Sika® Primer-21
W vízzel 1:1 arányban hígítható.
VÁRAKOZÁSI IDŐ A RÁ KERÜLŐ RÉTEG ELŐTT
Kb. 1 - 3 óra; átlagosan 2 óra. Legfeljebb 24 óra.
A feldolgozott réteg tapadásmentes legyen, mielőtt a rá kerülő réteget feldolgozzuk.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Használat után azonnal az összes eszközt és berendezést vízzel tisztítsunk meg.
A kikeményedett / kikötött anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

MEGJEGYZÉSEK A
FELDOLGOZÁSHOZ,
KORLÁTOZÁSOK

Ne használjuk az alábbi esetekben:


Fém, pórusbeton alapfelületekre



Alapfelületek nedvességének csökkentésére



+5 °C alatti és +35 °C feletti hőmérsékletek esetén



Kültérben

Csak teljesen száraz alapfelületeken alkalmazható.
Nem használható cementkötésű alapfelületek szilárdságának növelésére.
MEGJEGYZÉS

A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között (23 °C és 50% relatív
páratartalom) mellett értendők.
Magasabb hőmérséklet csökkenti a feltüntetett időt, míg az alacsonyabb ezzel
ellentétben növeli azokat.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK
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Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok
eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények
miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

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

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 nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki
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 az anyagra vonatkozó
minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás
esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
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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