
PRODUKTOVÝ LIST
Sikafloor®-03 Primer
DISPERZNÁ PENETRÁCIA POD VYROVNÁVACIE STIERKY, PRIPRAVENÁ NA OKAMŽITÉ
POUŽITIE

POPIS PRODUKTU
Disperzný podkladový náter s veľmi nízkymi emisiami s
vysokou penetráciou na minerálne podklady, na ochra-
nu pred vlhkosťou a zníženie nasiakavosti. Pripravený
na okamžité použitie. Do interiéru aj exteriéru.

POUŽITIE
Sikafloor®-03 Primer je vhodný ako podkladový náter
na:

Sadrové a cementové podklady ▪
Medzivrstvová penetrácia pri viacvrstvových systé-
moch

▪

Drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Pripravený na okamžité použitie▪
Dobrá penetrácia do podkladu▪
Odolný voči zmydelneniu▪

Krátky čakací čas▪
Rýchle schnutie▪
Vhodný pre použitie na systémy podlahového vyku-
rovania

▪

Jednoduchá aplikácia▪
Môže sa striekať▪
Zlepšuje pevnosť uchytenia▪

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

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Akrylátová disperzia

Balenie 10 kg plastová bandaska

Vzhľad/ farba fialová

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 1.0 kg/l

INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Podklady Sadrové a cementové podklady

Medzivrstvová penetrácia pri viacvrstvových systémoch
Drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady
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Spotreba ~150 g/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu a aplikačného zariadenia.

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
Na sírano vápenatých podkladoch ~60 minút
Na cementových podkladoch (ce-
mentové potery, betón)

~10 minút

Na drevotrieske a OSB doskách ~60 minút

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

POKYNY PRE APLIKÁCIU
KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklad musí mať primeranú suchosť, pevnosť, nos-
nosť a rozmerovú stabilitu.

▪

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

▪

Odstráňte všetky látky a separačné činidlá, ktoré sti-
mulujú koróziu alebo iné narúšajúce vrstvy, ktoré
môžu znížiť priľnavosť.

▪

Povrchové úpravy alebo drobivé častice musia byť z
podkladu mechanicky odstránené a dutiny a trhliny
musia byť vyplnené a opravené podľa potreby.

▪

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

▪

Staré vode odolné lepidlá musia byť mechanicky od-
stránené.

▪

Sírano vápenaté podklady musia byť dôkladne očiste-
né, prebrúsené a povysávané pred ďalším ošetrením.

▪

Horečnaté (magnezitové) podklady musia byť ošetre-
né penetráciou Sikafloor®-02 Primer.

▪

Pred aplikáciou sa uistite, že drevené OSB dosky a
drevotrieskové podklady sú pevne zafixované a nehý-
bu sa. OSB dosky musia byť obrúsené.

▪

MIEŠANIE

Sikafloor®-03 Primer je špeciálna penetrácia s veľmi
nízkymi emisiami. Pred použitím sa musí premiešať
alebo potrepať.

APLIKÁCIA

Sikafloor®-03 Primer aplikujte neriedený, dôkladne na-
vlhčeným valčekom napr. penovým valčekom alebo
podobným, rovnomerne na suchý podklad. Zabráňte
vzniku kaluží.
Sikafloor®-03 Primer sa môže aplikovať striekaním.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

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