TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-3 N
OLDÓSZERES ALAPOZÓ PORÓZUS ALAPFELÜLETEKRE ÉS FÉMEKRE

TERMÉKLEÍRÁS

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

Sika® Primer-3 N egykomponensű, oldószeres alapozó.

▪ Könnyen alkalmazható
▪ Vízlepergető
▪ Rövid kiszellőzési idő

FELDOLGOZÁS
Sika® Primer-3 N oldószeres, egykomponensű alapozó
a Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® és Sikasil® termékekhez porózus (pl. beton) és fém alapfelületekre.

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag

Egykomponensű, oldószeres epoxigyanta bázisú keverék

Csomagolás

250 ml-es flakon, 6 db / doboz
1 l-es flkaon, 4 db / doboz
5 l-es kanna

Szín

Átlátszó

Eltarthatóság

Sika® Primer-3 N bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett, a gyártástól számított 9 hónapig tárolható.

Tárolási feltételek

Sika® Primer-3 N bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolható.

Sűrűség

kb. 1,00 kg/l

Szárazanyag tartalom

kb. 34%

Viszkozitás

kb. 10 mPa*s

(MSZ EN ISO 2811-1)

(MSZ EN ISO 3219)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Anyagfelhasználás

Felületi kiadósság/liter Hossz kiadósság/liter
Porózus felületen
250 m
5 m2
Nem porózus felületen 8 m2
400 m

Levegő környezeti hőmérséklete

+5 °C - +40 °C, min. 3 °C -kal a harmatpont felett

Alapfelület hőmérséklete

+5 °C - +40 °C
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Önkioltási idő

Minimum 30 perc
Maximum 8 óra

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

HELYI KORLÁTOZÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

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

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, olaj-, zsír-, por-, laza és homokolódó részektől mentes. A cementtejet
távolítsuk el.
FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK
A Sika® Primer-3 N alapozót egy rétegben tiszta ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel az alapfelületre.
Használat után azonnal zárjuk vissza szorosan az üveget.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Használat után az összes eszközt azonnal tisztítsuk
meg, mert a kikeményedett anyag csak mechanikusan
távolítható el.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
▪ Biztonsági adatlap
▪ Felületelőkészítési táblázat
▪ "A hézagtömítő anyagok felhasználása" című Eljárási
Utasítás
▪ "Karbantartás, tisztítás és felújítás" című Eljárási
Utasítás

KORLÁTOZÁSOK
▪ Sika® Primer-3 N-et a felbontás után egy hónapon
belül használjuk fel.
▪ Ne használjuk fel az anyagot, ha láthatóan szétvált
vagy gélesedett.
▪ Az alapozók tapadást elősegítő anyagok. Nem
helyettesítik a felület helyes tisztítását, és a
szilárdságot sem befolyásolják.

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.

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.
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