
PRODUKTOVÝ LIST
Sikafloor®-02 Primer
ŠPECIÁLNA AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA POD SAMONIVELAČNÉ STIERKY, PRIPRAVENÁ
NA OKAMŽITÉ POUŽITIE

POPIS PRODUKTU
Špeciálny akrylátový podkladový náter s veľmi nízkymi
emisiami pre pevné, hladké, nepriepustné a nenasiaka-
vé podklady. Do interiéru.

POUŽITIE
Sikafloor®-02 Primer je vhodný ako podkladový náter
na zlepšenie prídržnosti na hladkých, nepriepustných,
nenasiakavých podkladoch.

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Jednokomponentný▪
Poskytuje optimálnu prídržnosť na nepriepustných
podkladoch

▪

Dobrá odolnosť proti šmyku▪
Nízka spotreba/ vysoká výdatnosť▪
Vhodný pre použitie na systémy podlahového vyku-
rovania

▪

Krátky čakací čas▪
Slabý zápach▪
Jednoducho aplikovateľný valčekom▪
Pripravený na okamžité použitie▪

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE
EMICODE EC 1PLUS : veľmi nízke emisie▪
Podľa ISO 14025 a EN 15804▪
Bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610▪

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Špeciálna akrylátová disperzia s prísadami.

Balenie 12 kg plastová bandaska

Vzhľad/ farba tyrkysová

Doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby (v uzatvorenom balení)

Podmienky skladovania Skladujte v chlade, v suchu a bez prítomnosti mrazu. Otvorené balenia ih-
neď po použití uzatvorte a spotrebujte čím skôr.
Neskladujte pri teplote pod +5 °C.

Hustota 1.3 kg/l
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Podklady Nenasiakavé podklady:

Keramická dlažba▪
Prírodný kameň▪
Terrazzo/ granolitový poter (epoxidový alebo cementový)▪
Pevný nepriepustný betón▪
Horečnaté (magnezitové) potery▪
Podklady so zvyškami starých, vode odolných nečistôt▪
Kovy▪
Hladký a nepriepustný masívny asfalt IC10 a IC15 podľa EN13813▪
Epoxidové a polyuretánové povrchy na vodnej báze▪
Plne lepené pružné podlahy (okrem polyolefínových krytín)▪

Spotreba ~125 g/m2

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +35 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. /  +35 °C max.

Čakací čas/ Pretierateľnosť Pred aplikovaním samonivelačnej stierky čakať:
Podklad Čakací čas
Nenasiakavé podklady ako je uvede-
né v tomto produktovom liste ok-
rem horečnatých podkladov

~1.5 hod.

Horečnaté podklady ~4 hod.

Všetky hodnoty sú približné a sú ovplyvnené zmenou klimatických podmie-
nok.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklad musí mať primeranú pevnosť, nosnosť, roz-
merovú stabilitu a musí byť trvalo suchý.

▪

Musí byť bez nečistôt, ktoré znižujú priľnavosť, napr.
bez prachu, špiny, oleja, tuku, hrdze a uvoľnených
častíc.

▪

Odstráňte všetky látky, ktoré môžu znížiť priľnavosť,
vhodným spôsobom, ako je čistenie alebo odmaste-
nie.

▪

Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. sulfitové od-
padové lepidlá, sa musia mechanicky odstrániť.

▪

Staré vode odolné lepidlá musia byť mechanicky od-
stránené čo najdôkladnejšie.

▪

Staré krytiny musia mať dostatočnú prídržnosť k pod-
kladu. Krytiny so slabou prídržnosťou musia byť od-
stránené.

▪

Podklady, ako je keramická dlažba, prírodný kameň,
terazzo, epoxidové a polyuretánové nátery na vod-
nej báze, musia byť dôkladne očistené a prebrúsené.

▪

Pre vinylové dosky s obsahom azbestu sa odporúča
len základné čistenie.

▪

MIEŠANIE

Pred použitím Sikafloor®-02 Primer premiešajte.

APLIKÁCIA

Sikafloor®-02 Primer aplikujte neriedený. Naneste
podkladový náter vhodným náradím, napr. valčekom
s krátkym vlasom alebo aplikačnou podložkou rovno-
merne na suchý podklad. Zabráňte vzniku kaluží.

▪

Preštudujte si produktový list použitej samonivelač-
nej stierky.

▪

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

LIMITY
Ak sa používa na mäkkých starých krytinách, ako je vi-
nyl, linoleum alebo gumové krytiny, vždy používajte
vyrovnávaciu stierku na báze sadry. Dodržujte pokyny
uvedené v produktovom liste sadrovej vyrovnávacej
stierky.

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.
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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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Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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