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Sika®- Primer 3 
Προεπάλειψη σφραγίσεων.  

Περιγραφή Προεπάλειψη ενός συστατικού βασισμένη σε εποξειδικά και πολυουρεθάνη. 

Εφαρμογές Προεπάλειψη πορώδους υποστρώματος για Sikaflex® Pro 2HP/ Pro 3 WF, Sikaflex®-11 FC και 
Sikaflex®-15 LM. Προεπάλειψη για πορώδη υποστρώματα για τα συστήματα Sikalastic 
801/801SL. 

Πλεονεκτήματα n Eύκολο στην εφαρμογή με πινέλο. 
n Καλή διείσδυση. 
n Εφαρμόσιμο σε ύφυγρες επιφάνειες. 

Χρώμα  Διαφανές, υποκίτρινο. 

Συσκευασία Δοχεία 250 ml (6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
Δοχεία 1000 ml (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα ~ 0.9 kg/l 
Ιξώδες  10-15 mPa.s 
Flash Point <21oC  

Κατανάλωση Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες. 250ml Sika® Primer-3 συνήθως καλύπτουν 50m 
μήκους αρμού. Για την χρήση του σαν αστάρι για το Sikalastic 801 σε τσιμεντοειδές 
υπόστρωμα η κατανάλωση είναι 150 gr/m2. 

Χρόνοι 
αναμονής 

Για σφραγίσεις: min 30 λεπτά , max 5 ώρες. 
Για Sikalastic 801/801SL  >20 οC,   min 2 ώρες, max 24 ώρες 
    από +5 οC έως +20 οC,   min 4 ώρες, max 24 ώρες 

Αποθήκευση Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγνό χώρο και σε θερμοκρασίες από +10οC έως +25οC, 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του. 

Προετοιμασία Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σαθρά κομμάτια, λάδια και 
γράσα. Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία υποστρώματος 8%.  

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

Από +5 οC έως +35 οC 

Εφαρμογή Εφαρμόσετε με πινέλο σε λεπτή στρώση στην επιφάνεια που θα σφραγιστεί. Το προϊόν δεν 
προορίζεται για καθαριστικό ή σφραγιστικό πορώδους του υποστρώματος. 

Μέτρα 
ασφάλειας και 
προστασίας  

Το Sika® Primer 3 περιέχει πτητικά συστατικά. Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε φωτιές. Κατά 
την εφαρμογή να υπάρχει εξαερισμός και να μη καπνίζετε. 
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Οικολογία Σε υγρή μορφή όλα τα Primer είναι δυνατόν να μολύνουν τα υπόγεια νερά και δεν πρέπει να 
απορρίπτονται παρά μόνον σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 
                                                                             

 Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA
παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με 
την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρίας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή 
άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες 
γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του Παρόντος. 
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