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PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel Primer
Pigmentovaný pr imer na bázi  rozpouštědel  pro S ikaTack® Panel  systém

TYPICKÉ  PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠ Í  ÚDAJE  JSOU UVEDENY V  BEZPEČNOSTNÍM L ISTU)
Chemická báze pigmentovaný roztok pryskyřice v rozpouštědle
Barva (CQP001-1) černá
Obsah pevných látek 32 %
Aplikační teplota 5 - 40 °C
Aplikační metoda Pěnový aplikátor, štětec nebo plsť
Vydatnost v závislosti na pórovitosti povrchu podkladu 50 ml/m2

Čas odvětrání                                                                                                             ≥ 15 °C
                                                                                                            < 15 °C
                                                                                                      maximum

10 minut
30 minut
8 hodin

Skladovatelnost 9 měsíců A

CQP = Corporate Quality Procedure A) skladovat v uzavřené nádobě, ve vzpřímené poloze na suchém místě do 25 °C

POPIS
SikaTack® Panel Primer je pigmentovaný (čer-
ný) roztok pryskyřice v rozpouštědle, který re-
aguje s vlhkostí přičemž vytváří tenkou vrstvu 
na povrchu podkladu. Tato vrstva vytváří spo-
jení mezi podkladem a lepidlem.
SikaTack® Panel Primer je speciálně vyvinut 
pro ošetření lepených ploch před aplikací lepi-
del SikaTack® Panel.
SikaTack® Panel Primer je součástí systému 
pro skryté provětrávané fasády. U systému Si-
kaTack® Panel jsou fasádní panely neviditelně 
(lepeným spojem) připevněny k jejich spodní 
konstrukci.

OBLASTI  POUŽIT Í
SikaTack® Panel Primer se používá ke zlepšení 
přilnavosti na porézních a kovových podkla-
dech, jako je hliník, dřevo, keramika, vlákno-
cement a přírodní kámen. 
Tento produkt je vhodný pouze pro zkušené 
profesionální uživatele. Aby byla zajištěna při-
lnavost a slučitelnost materiálu, musí být pro-
vedeny zkoušky se skutečnými podklady a 
podmínkami.

ZPŮSOB APL IKACE  PENETRACE
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený tuků, 
olejů, prachu a jiné kontaminace.
Zvýšení adheze podkladu může být zlepšena 
kombinací procesů předúprav jako je broušení 
povrchu, čištění a aktivace před samotnou 
aplikací primeru.

Apl ikace  pr imeru
Láhev s SikaTack® Panel Primer obsahuje mísi-
cí kuličku, kterou je potřeba uvolnit. Následně 
je třeba minimálně minutu třepat s nádobou, 
aby došlo ke správnému rozmísení pigmentu.
Odlít primer do kelímku nebo jiné nádoby. Bu-
de-li se namáčet aplikační nástroj do nádoby 
hrozí kontaminace produktu, který nemusí 
následně správně fungovat.
Potřít očištěný a odvětraný povrch podkladu.
Ideální teplota pro aplikaci je mezi 15°C a 
25°C.
Nátěr SikaTack® Panel Primer musí být prove-
dený pouze jednou. Je třeba dbát na to, aby 
tato jediná aplikace poskytovala dostatečně 
husté pokrytí. Tzn. mít dostatečné množství 
primeru na aplikačním nástroji.
Spotřeba a způsob aplikace závisí na specific-
ké povaze podkladů. Ihned po každém použití 
nádobu těsně uzavřete.
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DŮLEŽ ITÉ  POZNÁMKY
SikaTack® Panel Primer je primer reagující na 
vlhkost. Aby byla zachována kvalita výrobku, 
je důležité ihned po použití nádobu znovu 
uzavřít vnitřní plastovou vložkou. Jakmile je 
operace předúpravy povrchu dokončena, mu-
sí být víčko našroubováno.
Zlikvidujte výrobek cca. jeden měsíc po ote-
vření, pokud se používá často, nebo po dvou 
měsících v případě občasného používání. 
Pokud je zaznamenáno gelování, separace ne-
bo výrazné zvýšení viskozity, primer okamžitě 
zlikvidujte.
Tento produkt nikdy neřeďte ani nemíchejte s 
jinými látkami.

DALŠ Í  INFORMACE
Výše uvedené informace slouží pouze pro 
obecnou orientaci. V případě, že potřebujete 
ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek 
kontaktujte technické centrum Sika Industry.
Kopie následujících dokumentů jsou k dispozi-
ci na vyžádání:

bezpečnostní listy produktu▪

INFORMACE O BALENÍ

Láhev 1000 ml

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto do-
kumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z 
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, 
mohou být skutečně naměřené hodnoty odliš-
né.

BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE
Informace a pokyny týkající se bezpečné ma-
nipulace, skladování a likvidace chemických 
výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpeč-
nostního listu, který obsahuje také fyzikální, 
ekologické, toxikologické a ostatní údaje týka-
jící se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ  DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a 
použití výrobků společnosti Sika koncovými 
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na zá-
kladě stávajících znalostí a zkušeností společ-
nosti Sika s těmito výrobky za předpokladu 
řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními 
společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k roz-
dílům v materiálech, podkladech a ve skuteč-
ných podmínkách v daném místě dovozovat z 
těchto informací ani z písemných doporučení 
či jiného poskytnutého poradenství žádnou 
záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z ja-
kéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku 
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhod-
ný pro zamýšlené použití a účel. Společnost 
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých 
výrobků. Je nutné respektovat majetková prá-
va třetích osob. Veškeré objednávky přijímá-
me v souladu s Obchodními a dodacími pod-
mínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy 
povinni prostudovat si poslední verzi produk-
tového listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na 
www.sika.cz .
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Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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