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Termék Adatlap
Kiadás: 2008/02

Sika
®
 Primer-215

Vegyi bázis Oldószer tartalmú poliuretán vegyület
Szín Enyhén sárgás, átlátszó

QP1 006-3 / ISO 2811-1) Kb. 1,0 kg/l
Viszkozitás2 (CQP 029-3 / ISO 3219) Kb. 20 mPa·s
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736) -4°C
Szárazanyag tartalom 34%

3) 10°C - 35°C
Felhordási mód Ecset vagy filc
Felhasználás 50 - 150 g/m2 (

3 15°C alatt
15°C felett
maximum

60 perc 
30 perc
24 óra

Tárolás
Raktározhatóság 12 hónap

1) CQP = Corporate Quality Procedures 2)23°C / 50% rel. légnedv. 3) 

Általános meghatározás

A Sika® Primer-215 enyhén sár-
z-

kozitású, légnedvesség hatására 

e-
zelésére, amely a Sikaflex® tömí-

e-
re szolgál. 

A Sika® Primer-215 az ISO 
ási 

rendszer és a Responsible Care 
program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Primer-215-öt tapadásjaví-
g-

oknál, mint pld. epoxy gyanta, 
üvegszálas poliészter (GRP), PVC, 
ABS, ill. fafelületek.  Mivel a m
anyagok vegyi összetétele nagyon 
változó tapadástesztek elvégzése 
szükséges. Feszültségi repedésre 

on nem sza-
bad használni, amilyenek pld. 
akrilok, polikarbonátok.
Ez a termék csak professzionális 
szakemberek számára alkalmas. A 

sz-
k-

tuális alapfelületen, azonos körül-
mények között tesztek elvégzése 
szükséges.

A felhasználás módja

Az alapfelületnek tisztának, szá-
raznak, por- és zsírmentesnek kell 
lennie. Töröljük le a felületet
Sika® Aktivator-205-tel és hagyjuk 

® Primer-215-öt 
v gben hordjuk 
fel ecset, vagy filc 
felhordókészülék segítségével.
A Sika® Primer-215-öt csak egy-
szer vigyük fel, ügyeljünk rá hogy 
ez az egyszeri alkalmazás megfe-

Ne használjuk 10°C alatt és 35°C 
felett.
Felhasználás után a flakont rögtön 
le kell zárni.  
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Sika Hungária Kft.
Industry
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Fontos megjegyzés

A felbontott Sika® Primer-215-öt 
egy hónapon belül fel kell használ-
ni.
Zselésedett vagy nem homogén 
primert nem szabad felhasználni.

További információk

i-
ókat bocsátjuk rendelkezésre.
- Biztonsági Adatlap
- Sika Primer táblázat

Kiszerelési információk:

30 ml
250 mlFlakon

1 l

A mérések alapja

mely eb-
ben a Termék Adatlapban szere-
pel, laboratóriumi teszteken alapul. 
A ténylegesen mért adatok 
független körülmények miatt vál-
tozhatnak

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi 

raktározásáról, illetve hulladékke-
gi 

Adatlapban találhatók.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó 
információkat és különösen az ajánlá-

jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és 
tapasztalatai alapján arra az esetre, 
amennyiben a terméket a szokásos 
körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármi-
lyen írásos javaslatunkból, illetve más 
tanácsunkból a helyszíni körülmények-

ülönbségek természete miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelel ségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 

a-
tó. Harmadik felek tulajdonjogát figye-
lembe kell venni.
Minden megrendelést elfogadunk a 
jelenlegi értékesítési és szállítási felté-
telek szerint. A felhasználónak minden 
esetben az adott termék legfrissebb 
Termék Adatlapját kell figyelembe 
vennie, amit szívesen rendelkezésre 
bocsátunk.

http://www.sika.com
http://www.sika.hu

