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 Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2013/01 (3. verzió) 

Sika® Primer-206 G+P 
Fekete pigmentált primer különféle alapfelülethez 

Műszaki adatok 
Vegyi bázis Pigmentált, oldószertartalmú, tapadásjavító folyadék 
Szín Fekete 
Sűrűség (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) Kb. 1,0 kg/dm3 
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736) -4 °C  
Szárazanyag tartalom 36% 
Felhordási hőmérséklet 5 – 40 °C 
Felhordási mód Ecset, applikátor vagy oldószerálló hab segítségével 
Felhasználás Kb. 50 - 150 ml/m2  

az alapfelület porozitásától függően 
Kiszellőzési idő2 15 °C felett
 15 °C  alatt
 maximum 

10 perc 
30 perc 
24 óra 

Tárolás 
lezárt csomagolásban, függőleges helyzetben tárolva 

Száraz, +25 °C alatti hőmérsékletű, napfénytől védett 
helyen tárolandó 

Eltarthatóság 9 hónap 
1) CQP = Corporate Quality Procedure        2) Speciális alkalmazásoknál ettől eltérő lehet 
 
Termékleírás 
Sika® Primer-206 G+P fekete, lég-
nedvesség hatására térhálosodó 
alapozó folyadék, amely a ra-
gasztásra kerülő felületek előké-
szítéséhez használható Sika® 
poliuretán ragasztóanyagok fel-
hordását megelőzően. 
A Sika® Primer-206 G+P az ISO 
9001 / 14001 minőségbiztosítási 
rendszer és a responsible care 
program szerint készül. 

Felhasználási terület 
A Sika® Primer-206 G+P a ra-
gasztóanyag tapadásának javítása 
érdekében használható üvegen, 
kerámiaszegélyes üvegen és fes-
tett felületen. 
A Sika® Primer-206 G+P használ-
ható más alapfelületeken is, mint 
például műanyagokon és fém 
felületeken. 
A termék felhasználása csak ta-
pasztalt szakemberek részére 
javasolt. Felhasználás előtt ajánlott 
teszteket végezni az adott alapfe-
lületeken, ill. az adott feltételek 
mellett a megfelelő tapadás és 
anyag kompatibilitás érdekében. 
 

Feldolgozási eljárás 
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, 
olaj- és zsírmentes. 
A felületet első lépésben 
Sika® Aktivatorral készítsük elő a 
Sika® Aktivátornak megfelelő fel-
használási folyamat szerint (fel-
hordás-letörlés+ kiszellőzés). 
A Sika® Primer-206 G+P anyagot 
alaposan rázzuk fel (amíg a fla-
konban található keverőgolyó 
szabadon nem mozog). Rázzuk a 
flakont még egy percig, majd vé-
kony, de fedő rétegben hordjuk fel 
ecset, applikátor vagy oldószerálló 
szivacs felhordó segítségével. 
Az ideális felhordási hőmérséklet 
tartomány +15°C és +25°C között 
van. 
Az anyagfelhasználás és a feldol-
gozás módszere függ az adott 
folyamat technológiai lehetőségei-
től és a gyártási folyamattól. 
Fontos, hogy a Sika® Primer-
206 G+P-t csak egy rétegben 
vigyük fel, de ügyeljünk rá, hogy ez 
megfelelő fedést biztosítson.   
A flakont a felhasználás után 
azonnal zárjuk le. 
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Bővebb információ: 
www.sika.hu  
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Figyelmeztetés 
Abban az esetben, ha a 
Sika® Primer-206 G+P anyagot 
+15 °C alatti hőmérsékleten hasz-
náljuk, előzetes vizsgálat elvég-
zése szükséges a lehető legrosz-
szabb környezeti feltételek mellett. 
A Sika® Primer-206 G+P nedves-
ségre térhálósodó anyag. A termék 
minőségének megtartásához elen-
gedhetetlen a flakon belső mű-
anyag kupakkal történő visszazá-
rása, közvetlenül anyagkivétel 
után. Miután a teljes munkafolya-
matot befejeztük, a flakont a záró-
kupakkal is zárjuk le. 
Amennyiben gyakran használta az 
anyagot, felbontás után kb. egy 
hónappal már ne használja, vagy 
amennyiben ritkán használta, 
felbontás után kb. két hónappal 
már ne használja. A 100 ml-es 
vagy annál kisebb kiszerelést 2 hét 
után már ne használja. 
Zselésedett vagy nem homogén, 
vagy megnövekedett viszkozitású 
primert nem szabad felhasználni. 
Semmi estre se hígítsa vagy ke-
verje a Sika® Primer-206 G+P-t 
más anyaggal. 

További információk 
Kérésre az alábbi dokumentumok 
állnak rendelkezésre: 
- Biztonsági adatlap 
- Sika Primer Táblázat 

 

Csomagolás 

Flakon 

30 ml
100 ml
250 ml
1 liter

Megjegyzés 
Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint mecha-
nikai és fizikai tulajdonságok labor-
teszt eredményén alapulnak. Az 
aktuális mérési eredmény az eltérő 
körülmények miatt ettől kissé eltér-
het. 

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, bizton-
ságtechnikai, toxikológiai és ökoló-
giai adatokat a termékekre vonat-
kozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anya-
gokra vonatkozó rendelkezéseket 
be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat és különösen az ajánlásokat 
a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasz-
talatai alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körülmé-
nyek között kezelik, használják, tárol-
ják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból a helyszíni körülményekben 
lévő különbségek természete miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtat-
ható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megrendelést 
elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhaszná-
lónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk. 


