ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Primer-3 N
Грунд за порьозни основи и метали, съдържащ разтворители
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

Sika® Primer-3 N е съдържащ разтворители, 1-компонентен грунд.

▪ Лесен за нанасяне
▪ Водоотблъскващ
▪ Кратко време за изпарение на разтворителя

УПОТРЕБА
Sika® Primer-3 N е предназначен за грунд при системи Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® и Sikasil® при
употреба върху порьозни основи (напр. бетон) и
метали.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Химична основа

1-компонентен състав, съдържащ разтворители на база епоксидна
смола

Опаковка

250 ml метална бутилка, 6 метални бутилки в кутия
1 l метална бутилка, 4 метални бутилки в кутия
5 l метален контейнер

Цвят

Прозрачен

Срок на годност

Sika® Primer-3 N има срок на годност 9 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неповредени, оригинални, запечатани опаковки, при условие, че са спазени условията на съхранение.

Условия на съхранение

Sika® Primer-3 N трябва да се съхранява на сухо, защитен от директна
слънчева светлина, при температури между +5 °C и +25 °C.

Плътност

~1.00 kg/l

Съдържание на твърдо вещество

~34%

Вискозитет

~10 mPa*s
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(БДС EN ISO 2811-1)

(БДС EN ISO 3219)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Разход

Покриваемост на литър
Върху порьозни осно- 5 m2
ви
Върху непорьозни ос- 8 m2
нови

Линейни метри на литър
250 m
400 m

Околна температура на въздуха

От +5 °C до +40 °C, мин. 3 °С над точката на оросяване

Температура на основата

От +5 °C до +40 °C

Време за изпарение на разтворителя Минимум 30 минути
Максимум 8 часа

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава и хомогенна, без масла, смазки, прах и частици със слаба адхезия. Циментовото мляко трябва да се отстрани.
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ
Нанесете Sika® Primer-3 N върху основата с помощта на чиста четка или валяк. Sika® Primer-3 N трябва
да се нанесе с еднократно движение. Затваряйте
плътно бутилката веднага след всяка употреба.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
Почистете всички инструменти и оборудване веднага след употреба. Втвърденият материал може
да бъде отстранен само механично.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
▪ Лист с данни за безопасност (SDS)
▪ Таблица за предварителна подготовка преди уплътняване и залепване
▪ Методология на работа при уплътняване на фуги
▪ Техническо ръководство за уплътняване на фасади

ОГРАНИЧЕНИЯ
▪ Sika® Primer-3 N трябва да се използва в рамките
на един месец след отваряне на опаковката.
▪ Грунд, който е желирал или разслоен трябва да се
изхвърли.
▪ Грундовете са подобрители на адхезията. Те нито
заменят правилното почистване на повърхността,
нито са в състояние да
подобрят занчително якостни й показатели.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън
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нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на
приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с
безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за
приложение и използване на продуктите на Сика,
са предоставени добронамерено и се основават на
текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия
в съответствие с нашите препоръки. На практика
разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се
гарантира пригодността за определена цел, нито
да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е
длъжен да провери пригодността на продукта към
поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите
продукти. Правата на собственост на трети страни
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да
правят справка с последното издание на местния
Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да
се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде
реализирана само с разрешение на Корпоративния
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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