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TUOTETIETOESITE

Sika® Primer-3 N
        

TUOTEKUVAUS
Sika® Primer-3 N on  1- komponenttinen liuotinpohjai-
nen pohjuste.

KÄYTTÖ
Sika® Primer-3 N on suunniteltu Sikaflex®, SikaHyflex®, 
SikaBond® and Sikasil® -tuotteille huokoisille alustoille 
(kuten betoni) sekä metalleille.

OMINAISUUDET / EDUT
Helppo työstää▪
Hylkii vettä▪
Lyhyt kuivumisaika▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja 1-komponenttinen liuotinpohjainen epoksipohjuste.

Pakkaus 250 ml pullo, 6 pulloa laatikossa
1 l pullo, 4 pulloa laatikossa
5 l kannu

Käyttöikä Sika® Primer-3 N kuukautta valmistuspäivästä alkuperäisissä avaamatto-
missa pakkauksissa.

Varastointiolosuhteet Sika® Primer-3 N  varastoidaan vahingoittumattomissa alkuperäisissä pak-
kauksissa kuivissa olosuhteissa ja suoralta auringonvalolta suojattuna +5°C 
– +25°C lämpötilassa.

Väri Läpikuultava

Tiheys 1.00 kg/l noin (ISO 2811-1)

Viskositeetti 10 mPa*s noin (ISO 3219)

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki Riitoisuus/litra jm/l
Huokoiset alustat 5 m2 250 m
Tiiviit alustat 8 m2 400 m

Ympäröivän ilman lämpötila +5 °C - +40 °C, min. 3 °C yli kastepisteen

Alustan lämpötila +5 °C  - +40 °C

Minimi 30 minuuttiaHaihtumisaika
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Maksimi 8 tuntia

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ
Käyttöturvallisuustiedote▪
SikaPrimer -taulukko saumausmassoille rakennuksiin 
/ julkisivuihin 

▪

MENETELMÄOHJE Julkisivusauman asennustyö▪

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT
Sika® Primer-3 N pullo tulee käyttää kuukauden sisäl-
lä avaamisesta

▪

Älä käytä sellaista pohjustetta, joka on muuttunut 
geelimäiseksi tai jossa aineosat ovat erottuneet.

▪

Pohjusteita käytetään vain parantamaan tartuntaa. 
Ne eivät korvaa alustan kunnollista puhdistusta ei-
vätkä paranna liitoksen lujuutta olennaisesti. Pohjus-
teet parantavat saumausliitoksen pitkäaikaista toi-
mintakykyä.

▪

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

KÄYTTÖOHJEET
ALUSTAN VALMISTELU

Puhdas ja kuiva, luja, pölytön, rasvaton ja öljytön. 
Kaikki tartuntaa heikentävät aineosat, kuten sementti-
liima, on poistettava. 
Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset on huomioita-
va.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Levitä  Sika® Primer-3 N puhtaalla siveltimellä tai telal-
la alustalle. Levitys tehdään vain kerran. Pohjustepullo 
on suljettava huolella aina käytön jälkeen.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työ- ja levitysvälineet välittömästi käy-
tön jälkeen. Kovettumisen/kuivumisen jälkeen materi-
aali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi

SikaPrimer-3N-fi-FI-(06-2022)-1-1.pdf

Tuotetietoesite
Sika® Primer-3 N
Kesäkuu 2022, Versio 01.01
020516010000000007

2 / 2


