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Tuotetietoesite 
Versio: J.J_04.2020 / 21.3.2012 

SikaLock® -4077PM 

SikaLock®-4077PM 
Primeri SikaLock -syanoakrylaattiliimoille 

Tekniset tiedot 

Koostumus Heptaaniliuos 

Väri  Kirkas 

Tiheys  0,7 

Viskositeetti 1 mPas 

Kuivumisaika                                                                                     22 oC n. 30 s 

Leimahduspiste 1 °C (erittäin helposti syttyvää) 

Säilyvyys 20 oC avaamattomassa pakkauksessa 12 kk 

Maksimi avoin aika 8 tuntia 

 
Tuotekuvaus 

SikaLock-4077PM on yksikompo-
nenttinen primeri, joka on suunni-
teltu käytettäväksi SikaLock-
syanoakrylaattiliimojen pohjustee-
na. Heptaanipohjaisena liuotteena 
tuote ei vahingoita otsonikerrosta. 
 
Käyttökohteet 
SikaLock-4077PM mahdollistaa 
vaikeasti yhdistettävien muovien, 
kuten polypropyleenin, polyetee-
nin, silikonikumin ja Teflonin® 
liimaamisen lisäämällä materiaa-
lien pintaenergiaa. 
 
SikaLock-4077PM parantaa Sika-
Lock-syanoakrylaattiliimojen tar-
tuntaominaisuuksia vaikeasti lii-
mattavilla muovilaaduilla. Sika-
Lock-4077PM primeriä ei saa 
sekoittaa liiman joukkoon jotta 
vältetään eksotermisen reaktion 
syntyminen. 
 
Tuotteen käyttäminen 
Liitoksen pintojen tulee olla kuivia 
ja puhtaita eikä niissä saa olla 
rasvaa tai pölyä. Levitä SikaLock-
4077PM-primeria liimattavalle 
alueelle suihkuttamalla, sivelemäl-
lä, pyyhkimällä tai kastamalla. 
Odota, että liuotinaine pääsee 
haihtumaan (yleensä 10–30 sekun-
tia) ennen sopivan SikaLock-
syanoakrylaattiliiman levittämistä. 
 

Levitä SikaLock-4077PM -primeriä 
kaikille pinnoille, jotka on valmistet-
tu vaikeasti liimautuvista muoveis-
ta. Jos liitoskohdassa on esimer-
kiksi polypropyleenia ja polyetee-
nia, pohjusta molemmat pinnat. 
Jos liitoksessa on taas polypropy-
leenia ja ABS:ää, vain polypropy-
leenipinta täytyy pohjustaa. 

 
Säilytys ja pakkaustiedot  
Säilytys: Säilytä kuivassa ja viile-
ässä paikassa suojattuna suoralta 
auringonvalolta. 
 
Pakkaustiedot: 
Pullo ja pensseli   20 ml 
 
Lisätietoja 
Käyttäjän tulee tutustua voimassa 
oleviin käyttöturvallisuustiedottei-
siimme saadakseen kemiallisten 
tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja 
varastointia koskevaa tietoa. 
Seuraavat julkaisut toimitamme 
pyynnöstä: 
- Tuotetietoesite 
- Käyttöturvallisuustiedote. 
 
 
 
 
 
 
 

Huomautus 

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu 
käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta 
eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta 
varmistua tuotteen sopivuudesta yksit-
täisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja 
erityisesti kaikki suositukset liittyen 
Sika-tuotteiden työstämiseen sekä 
loppukäyttöön, on annettu hyvässä 
uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen 
tuotteistamme, kun niiden huolellinen 
varastointi, käsittely ja käyttö tapahtu-
vat normaaliolosuhteissa Sikan suosi-
tusten mukaisesti.  
Käytännössä erot materiaaleissa, 
käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, 
että mitään varsinaista takuuta koskien 
tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn 
käyttötarkoitukseen tai mitään muuta-
kaan 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 itselleen 
oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on 
huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja 
toimituksissa noudatetaan voimassa-
olevia yleisiä myynti- ja toimitusehto-
jamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava 
ko. tuotteen viimeisimpään voimassa-
olevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä. 
 


