MATERIĀLA APRAKSTS

Sika® Primer-3 N
ŠĶĪDINĀTĀJU BĀZES GRUNTĒŠANAS LĪDZEKLIS PORAINĀM PAMATNĒM UN METĀLIEM

RAKSTUROJUMS

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

Sika® Primer-3 N ir šķīdinātāju bāzes vienkomponenta
gruntēšanas līdzeklis.

▪ Vienkārši iestrādājams
▪ Atgrūž ūdeni
▪ Īss žūšanas laiks

LIETOŠANAS VEIDI
Sika® Primer-3 N ir izstrādāts Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® un Sikasil® produktu pielipšanas uzlabošanai
pie porainām pamatnēm (piem., pie betona) un metāliem.

PRODUKTA INFORMĀCIJA
Ķīmiskā bāze

1-komponenta, šķīdinātāja bāzes epoksīdu sveķu maisījums

Iepakojums

250 ml pudele, kastē 6 pudeles
1 l pudele, kastē 4 pudeles
5 l kanna

Krāsa

Caurspīdīgs

Uzglabāšanas ilgums

Sika® Primer-3 N uzglabāšanas ilgums ir 9 mēneši no ražošanas datuma pienācīgi uzglabājot nebojātā, neatvērtā, oriģināli noslēgtā iepakojumā, ja tiek
nodrošināti uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas apstākļi

Sika® Primer-3 N jāuzglabā sausos apstākļos, pasargājot no tiešiem saules
stariem un temperatūrās starp +5 °C un +25 °C.

Blīvums

apm. 1,00 kg/l

Cieto daļiņu saturs

apm. 34%

Viskozitāte

apm. 10 mPa·s

(ISO 2811-1)

(ISO 3219)

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI
Patēriņš
Uz porainām pamatnēm
Uz blīvām pamatnēm
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Pārklājamā virsma no
1 litra
5 m2

Garuma metri no 1 litra
250 m

8 m2

400 m

Apkārtējā gaisa temperatūra

+5 °C līdz +40 °C, ne mazāk par 3 °C virs rasas punkta temperatūras

Pamatnes virsmas temperatūra

+5 °C līdz +40 °C

Virsmas nožūšanas laiks

Vismaz 30 minūtes
Ne ilgāk par 8 stundām

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī
materiāla veiktspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga.
Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt
vietējo Materiāla aprakstu.

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stiprai un viendabīgai, bez
eļļām, smērvielām, putekļiem un nepiesaistītām daļiņām. Cementa piena veidoto virskārtu nepieciešams
noņemt.
IESTRĀDES METODE / DARBA RĪKI
Uzklāt Sika® Primer-3 N virsmai izmantojot tīru otu vai
rullīti. Sika® Primer-3 N uzklāšanu veikt tikai vienu reizi. Pēc katras lietošanas iepakojumu nekavējoties blīvi
noslēgt.
DARBARĪKU TĪRĪŠANA
Visus darbarīkus un ieklāšanas aprīkojumu notīrīt tūlīt
pēc lietošanas. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai
mehāniski.

PAPILDU DOKUMENTI
▪ Drošības datu lapa
▪ Pirmsapstrādes karte veicot blīvēšanu un līmēšanu
▪ Metodiskie norādījumi par Šuvju blīvēšanu
▪ Fasāžu šuvju blīvēšanas Tehniskā rokasgrāmata

IEROBEŽOJUMI
▪ Sika® Primer-3 N nepieciešams izlietot viena mēneša
laikā pēc iepakojuma atvēršanas.
▪ Ja gruntēšanas līdzeklis ir sabiezējis vai noslāņojies,
to izmantot nedrīkst.
▪ Gruntēšanas līdzekļi ir tikai pielipšanas uzlabotāji. Tie
neaizvieto virsmu pareizu tīrīšanu, kā arī nespēj būtiski uzlabot virsmu stiprību.

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
UN DROŠĪBA
Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošību datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos,
toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES
Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika
uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu,
ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma,
ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām.
Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un
aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar
sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību
konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot
šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju,
vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam
jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu
pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.
Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām,
kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.
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