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Sika® Primer-209 N
Charakterystyka Techniczna Produktu
Charakterystyka chemiczna

Barwiony, rozpuszczalnikowy roztwór poprawiaj cy
przyczepno
Czarny
ok.1,0 kg/l
ok. 10 mPas
-4°C
38%
+10°C do +35°C
P dzel, aplikator
2
ok. 150ml na m

Kolor
1
G sto (CQP 006-3 / ISO 2811-1)
2
Lepko
(CQP 029-3 / ISO 3219)
Temperatura zapłonu (CQP 007-1 / ISO 13736)
Zawarto cz ci stałych
Temperatura nakładania
Sposób nakładania
Zu ycie
2/3)
Czas schni cia
minimum 30 minut
maksimum 24 godziny
Przechowywanie
W szczelnych opakowaniach, w suchym i chłodnym
miejscu
4)
Okres przydatno ci do u ycia (CQP 016-2)
9 miesi cy
2)

23°C/50% w.w.

Opis
®
Sika Primer-209 N jest czarn
substancj
o niskiej lepko ci,
wi
c
pod wpływem wilgoci;
słu y do wst pnego przygotowania
powierzchni lakierowanych oraz
tworzyw, które maj by sklejone
lub uszczelnione produktami typu
®
Sikaflex .
®
Sika Primer-209 N produkowany
jest według systemu ISO 9001 /
14001, gwarantuj cego wysok
jako materiału.

3)

W szczególnych
zastosowaniach temperatura i
czas schni cia mog by ró ne

4)
Składowanie w temp. poni ej 250C w
nieotwartych, oryginalnych opakowaniach - data
wa no ci produktu na opakowaniu

Zastosowanie
®
Sika Primer-209 N stosuje si aby
poprawi
przyczepno
do
nast puj cych powierzchni:
- Tworzywa
Akryl (PMMA)
Polw glan, ABS,
Laminaty, etc.
- Lakiery
Akrylowe,
Alkidale/melamin
Ze wzgl du na to, i powierzchnie
ró ni si składem chemicznym,
zalecamy
przeprowadzenie
wcze niejszych
prób.
Przed
zastosowaniem
preparatu
gruntuj cego na powierzchnie z
tworzyw sztucznych podatnych na
napr enia p kaj ce, szczególnie
akryle, poliw glany lub ABS,
nale y
zapozna
si
ze
wskazówkami producenta. Produkt
ten jest przeznaczony tylko dla
do wiadczonych I profesjonalnych
u ytkowników. Testy aktualnych
ł czonych
powierzchni
w
panuj cych warunkach winny by
przeprowadzone
w
celu
zapewnienia przyczepno ci oraz
kompatybilno ci materiałów.

Sposób nakładania
Powierzchnie
gruntowanych
materiałów musz
by
suche,
czyste, wolne od rdzy, kurzu i
tłuszczu. Powierzchnie przetrze
czy ciwem nas czonym rodkiem
®
Sika Cleaner 205 i pozostawi do
odparowania.
Przed u yciem nale y wstrz sn
®
opakowaniem Sika Primer-209N
tak
długo,
aby
kuleczka
mieszaj ca była dobrze słyszalna i
mogła si swobodnie przesuwa .
Nakłada
cienk ,
jednorodn
warstw p dzlem, kawałkiem filcu
lub aplikatorem.
Idealna temperatur aplikacji oraz
podło a znajduje si w przedziale
od 15°C do 25°C.
Zu ycie oraz metoda aplikacji
zale y od charakterystyki podło a
oraz procesów produkcyjnych.
Natychmiast po u yciu opakowanie
szczelnie zamkn .

®

CQP = Corporate
Quality Procedure
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1)

Kanister

Uwagi prawne
30ml
250ml
1000ml

Wa ne
Wszelkie podane dane techniczne
bazuj
na próbach i testach
laboratoryjnych. W praktyce wyniki
pomiarów mog nie by identyczne
w zwi zku z okoliczno ciami, na
które producent nie ma wpływu.
Zdrowie i bezpiecze stwo
Informacje i zalecenia dotycz ce
bezpiecznego
przetwarzania,
składowania i likwidacji rodków
chemicznych, zawarte s
w
aktualnej Karcie Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej. Karta
ta zawiera tak e informacje o
własno ciach fizycznych materiału,
oraz pozostałe dane ekologiczne,
toksykologiczne
i
ogólnego
przeznaczenia.

Dodatkowe informacje dost pne na:
www.sika.pl
www.sika.com
Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczunkowska 89
PL 02-871 Warszawa
tel: +48 22 310 07 00
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowi skiego 40
PL 31-752 Kraków
tel: +48 12 644 04 92
fax: +48 12 644 16 09

Informacje,
a
w
szczególno ci
zalecenia
dotycz ce
działania
i
ko cowego zastosowania produktów
Sika s podane w dobrej wierze, przy
uwzgl dnieniu aktualnego stanu wiedzy
i do wiadczenia Sika i odnosz si do
produktów
składowanych,
przechowywanych
i
u ywanych
zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wyst puj ce w
praktyce zró nicowanie materiałów,
substancji, warunków i sposobu ich
u ywania
i
umiejscowienia,
pozostaj ce całkowicie poza zakresem
wpływu Sika, wła ciwo ci produktów
podane w informacjach, pisemnych
zaleceniach i innych wskazówkach
udzielonych przez Sika nie mog by
podstaw
do
przyj cia
odpowiedzialno ci Sika w przypadku
u ywania produktów niezgodnie z
zaleceniami podanymi przez Sika.
U ytkownik produktu jest obowi zany
do u ywania produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem
i
zaleceniami
podanymi przez firm Sika. Prawa
własno ci osób trzecich musz by
przestrzegane. Wszelkie zamówienia
s realizowane zgodnie z aktualnie
obowi zuj cymi Ogólnymi Warunkami
Sprzeda y Sika, dost pnymi na stronie
internetowej
www.sika.pl,
które
stanowi integraln cz
wszystkich
umów
zawieranych
przez
Sika.
U ytkownicy
s
obowi zani
przestrzega wymaga zawartych w
aktualnej
Karcie
Informacyjnej
u ytkowanego
produktu.
Kopi
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu
Sika dostarcza U ytkownikowi na jego
danie.

®

Dodatkowe informacje
Na
yczenie
dost pne
s
nast puj ce publikacje:
- Przewodnik Przygotowania
Powierzchni
- Karta Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej

Opakowania
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Wa ne uwagi
Produkt
z elowany
lub
rozwarstwiony nie nadaje si do
u ytku

