
PRODUKTOVÝ LIST
Sika® Primer-3 N
PRIMER NA PÓROVITÉ PODKLADY A KOVY NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL

POPIS PRODUKTU
Sika® Primer-3 N je 1-komponentný podkladový náter
na báze rozpúšťadiel.

POUŽITIE
Sika® Primer-3 N je vhodný pre produkty Sikaflex®, Si-
kaHyflex®, SikaBond® a Sikasil® pri ich použití na póro-
vité podklady (napr. betón) a kovy.

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Jednoduchá aplikácia▪
Odpudzujúci vodu▪
Krátka doba odvetrania▪

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza 1-komponentná zmes epoxidovej živice na báze rozpúšťadiel

Balenie 250 ml fľaša, 6 fliaš v krabici
1 l fľaša, 4 fľaše v krabici

Farba Transparentná

Doba skladovania Sika® Primer-3 N má životnosť 9 mesiacov od dátumu výroby, pri skladova-
ní v nepoškodenom, originálnom, uzatvorenom balení a pri dodržaní skla-
dovacích podmienok.

Podmienky skladovania Sika® Primer-3 N skladovať v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiare-
ním a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C.

Hustota 1.00 kg/l cca. (ISO 2811-1)

Obsah tuhých látok 34% cca.

Viskozita 10 mPa*s cca. (ISO 3219)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Spotreba Výdatnosť z litra Dĺžkových metrov z

litra
Na pórovitých
podkladoch

5 m2 250 m

Na nepórovitých
podkladoch

8 m2 400 m
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Teplota okolitého vzduchu +5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodom

Teplota podkladu +5 °C až +40 °C

Čas odparenia Minimálne 30 minút
Maximálne 8 hodín

POKYNY PRE APLIKÁCIU
PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a homogénny,
bez oleja, mastnôt, prachu a uvolnených častíc. Ce-
mentové mlieko je potrebné odstrániť.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Sika® Primer-3 N aplikovať na podklad čistou štetkou
alebo valčekom. Sika® Primer-3 N má byť aplikovaný
iba raz - natrieť jedným smerom. Balenie dôkladne
uzatvoriť ihneď po každom použití.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po
použití.  Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len
mechanicky.

ĎALŠIE DOKUMENTY
Karta bezpečnostných údajov▪
Tabuľka podkladových náterov pre tmelenie/ lepenie▪
Návod na zabudovanie pre tmelenie škár▪
Technický manuál na tmelenie na fasádach▪

LIMITY
Sika® Primer-3 N musí byť použitý do jedného
mesiaca od otvorenia balenia.

▪

Primer, ktorý sa zmenil na gel alebo sa v ňom oddelili
zložky, nepoužívať.

▪

Podkladové nátery iba zlepšujú priľnavosť.
Nenahrádzajú čistenie podkladu a nezlepšujú jeho
pevnosť.

▪

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy,
manipulácie, skladovania a likvidácie chemických pro-
duktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnost-
ných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxi-
kologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk
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