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Sika Primer-3 N
Грунтовка
1-компонентний прозорий компаунд для грунтування
поверхонь перед нанесенням клеїв і герметиків на
поліуретановій основі.
Як грунтуючий матеріал на бетонні, кам'яні, керамічні і
дерев'яні поверхні.
▪ Покращує адгезію поліуретанових матеріалів з
поверхнями
▪ Ідеальний в разі мінеральних «матово вологих»
поверхонь (до 8% вологості).

Опис
Застосування
Характеристики/переваги

Технічна інформація
Вид/колір
Упаковка
Умови та термін зберігання
Зміст твердих речовин
Хімічна основа
Густина
Час висихання
Температура експлуатації
Клас горючості

Прозора рідина
Пляшка 250 мл.
Пляшка 1 літр.
Каністра 10 л.
В оригінальних непошкоджених упаковках при температурі
від + 5 ° С до + 30 ° С .9 місяців з дати виробництва. Берегти
від морозу.
~ 10%
(CSN (STN) ISO 1515)
Епоксидна на базі розчинників
0,98 кг/л
(ISO2811-1)
Мін. 30 хвилин, макс. 8 годин (темп. +20°С)
От +5°С до +35°С
матеріал легкозаймистий

Інформація про систему
Витрата на 1л

Способи застосування

Основа даних матеріалу

Вказівки по техніці безпеки

На пористі поверхні - 5 м2
На метали - 8 м2
Поверхня повинна бути чистою, сухою, вільною від
слаботримаючих частинок, пилу і старих покриттів,
які ослаблюють адгезію. Вологість поверхні не
повинна перевищувати 8%. Sika Primer-3N наноситься
рівномірно тонким шаром за допомогою пензлика.
Поверхню слід заґрунтувати мінімум за 30 хвилин,
максимум за 8 годин перед нанесенням матеріалу
лінійки Sikaflex.
Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу
базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні
характеристики можуть варіюватися з причин, що не
залежать від нас.
Для отримання інформації та консультації щодо
безпеки застосування, зберігання і утилізації хімічних
матеріалів, користувачі повинні звертатися до
останньої версії технічної карти по безпеки, що
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Правова інформація

містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші
пов'язані з безпекою дані.
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються
способу застосування та кінцевого використання
продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на
підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про
продукцію, за умови належного зберігання продукції,
поводження з нею та використання в нормальних
умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На
практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і
фактичними умовами місця, в якому застосовується
продукція, можуть виключати можливість надання
будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності
для продажу чи придатності для конкретного
використання,
а
також
виключати
всяку
відповідальність, яка може виникнути через будь-які
правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь-яких
письмових рекомендацій чи інших пропозицій.
Замовник продукції повинен перевірити її придатність
для передбачуваного застосування і мети. Компанія
Sika залишає за собою право змінювати склад своєї
продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути
дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з
діючими умовами продажів і постачань. Користувачі
повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції
Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої
будуть надані за запитом.

