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Sika® Primer-206 G+P
Mustan värinen tartuntaprimeri erilaisille materiaalipinnoille
Tekniset tuotetiedot
Kemiallinen koostumus
Väri
1
Tiheys (CQP 006-3 / ISO 2811-1)
Leimahduspiste (CQP 007-1 / ISO 13736)
Kiintoainepitoisuus
valmistettu ennen 31.12. 2012
valmistettu jälkeen 1.1. 2013
Levityslämpötila
Levitystapa
Menekki

Pigmentoitu, liuotepohjainen tartunta-aine
Musta
1.0 kg/l noin
-4°C
36%
40%
5 - 40°C
Pensseli, huopatyyny tai vaahtopala
2
50 - 150 ml per m noin
riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta
Kuivumisaika
yli 15°C 10 min.
alle15°C 30 min.
maksimi 24 tuntia
Varastointi suljettuna alkuperäisessä pullopakKuivassa tilassa ≤ 25°C , auringolta suojassa
kauksessa pystyasennossa
Säilyvyys
9 kuukautta
CQP = Corporate Quality Procedure

Kuvaus
®
Sika Primer-206 G+P on väriltään
musta, ilmankosteudesta kuivuva
nestemäinen tartuntaprimeri. Tuote
on erityisesti kehitetty liimattavien
materiaalipintojen pohjustamiseen
®
ennen Sika polyuretaanipohjaisten
liima-/tiivistemassojen
levittämistä.
®
Sika Primer-206 G+P on valmistettu
ISO
9001 / 14001
laadunvalvonta ja ympäristönormien mukaisesti sekä
responsible
care
–ohjelmaa
noudattaen.

2)

23°C / 50% suht.kost..

3)

Erikoistapauksissa annetut lämpötila ja kuivumisaika voivat poiketa ilmoitetusta

Käyttöalueet
®
Sika Primer-206 G+P:tä
käytetään
parantamaan
liima/tiivistemassan tartuntaa liimattaessa esim. lasia tai sen mustaa
keraamipintaa sekä maalipinnoilla.
®
Sika Primer-206 G+P:tä voidaan
käyttää myös tietyillä muovi- ja
metallipinnoilla.
Tuote on tarkoitettu vain ammatti®
käyttöön. Sika Primer-206 G+P
soveltuvuus asiakkaan käyttämille
materiaalipinnoille
vallitsevissa
käyttöolosuhteissa
(erityisesti
levityslämpötila-alueen
reunaalueilla) tulee testata etukäteen
hyvän tartunnan ja aineiden yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Tuotteen käyttäminen
Primeroitavien materiaalipintojen
tulee olla kuivia ja puhtaita eikä
niissä saa olla rasvaa, öljyä tai
pölyä. Primerin tartuntakyky voi
parantua ottamalla lisäksi käyttöön
materiaalipintojen
mattahionta,
puhdistus- sekä aktivointipyyhintä.

Käyttö
®
Levitä Sika Aktivator (tai muu
materiaalipinnoille soveltuva Sikan
esikäsittelyaine) kostutettuna nukkaamattomaan
pyyhepaperiin
kertapyyhintänä (wipe on – wipe
off). Noudata tuotteelle annettua
kuivumisaikaa.
Ravista Si®
ka Primer-206 G+P –pulloa voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan liikkuvan vapaasti. Ravista vielä minuutin verran ja levitä
sitten tuotetta ohut, peittävä kerros
pensselillä, huopatyynyllä tai vaahtopalalla.
Ihanteellinen
levitys
lämpötila tuotteelle / materiaalipinnoille on välillä 15°C - 25°C.
®
Sika Primer-206 G+P
tulee
levittää vain kertaalleen ohuena,
peittävänä kalvona. Sulje pullon
sisä- ja ulkokorkki tiiviisti jokaisen
käyttökerran jälkeen.
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1)

Pakkaustiedot

Astia

Huomautus
30 ml
100 ml
250 ml
1l

Ilmoitetut arvot
Kaikki tämän tuotetietoesitteen
tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen
valmistajasta
riippumattomista
olosuhteista.
Tärkeää
Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän
tulee tutustua voimassa oleviin
käyttöturvallisuustiedotteisiimme.

Lisätietoja
Tuotteen käyttö erikoiskohteisiin
tehdyissä
työohjeissa
saattaa
poiketa tässä tuotetietoesitteessä
annetuista tiedoista.
Seuraavat julkaisut toimitamme
pyynnöstä:
- käyttöturvallisuustiedotteet
- Sika Primer –taulukko Sikaflex200 ja SikaTack –sarjan liima- ja
tiivistemassoille

Lisätietoja:
www.sika.fi
www.sika.com
Oy Sika Finland Ab
Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02920 Espoo
Finland
Puh. 09 – 511 431
Fax 09 – 5114 3300

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu
käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta
eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta
varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja
erityisesti kaikki suositukset liittyen
Sika-tuotteiden työstämiseen sekä
loppukäyttöön, on annettu hyvässä
uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen
tuotteistamme, kun niiden huolellinen
varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu
normaaliolosuhteissa Sikan suositusten
mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja
todellisissa
työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista
takuuta koskien tuotteen myyntiä tai
sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen
tai mitään muutakaan oikeudellista
vastuuta ei ole johdettavissa näistä
ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän
tulee testien avulla varmistua tuotteen
sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten
oikeudet on huomioitava. Kaikissa
tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään
voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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Tärkeä huomautus
®
Sika Primer-206 G+P kuivaa ilman
kosteuden vaikutuksesta. Tuotteen
toimivuuden kannalta on tärkeää
sulkea pullo muovisella painettavalla sisäkorkilla annostelukertojen
välillä. Kun Primerkäsittely on saatu
kokonaan suoritetuksi, suojaa tuote
pullossa kiertämällä ulkokorkki
sisäkorkin päälle.
Päivittäisessä
käytössä
Si®
ka Primer-206 G+P pullon (250ml
ja 1000 ml) käyttöaika laskettuna
ensimmäisestä
avaamiskerrasta
lähtien on yksi kuukausi.
Satunnaisessa käytössä tuotteen
käyttöaika
ensimmäisestä
avaamiskerrasta laskettuna on
kaksi kuukautta, jonka jälkeen
poista tuote käytöstä. Pienemmissä
pakkauskoossa (100ml/30ml) käyttöaika on 2 viikkoa.
Koostumukseltaan
hyytelöitynyt,
jäykkäliikkeinen tai ainesosiltaan
®
erottunut Sika Primer-206 G+P on
käyttökelvotonta. Tätä tuotetta ei
saa ohentaa tai sekoittaa muiden
aineiden joukkoon.

