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PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-02 Primer
1KOMPONENTNÍ, SPECIÁLNÍ PRIMER NA BÁZI AKRYLÁTU, PENETRACE PŘED APLIKACÍ CEMENTO-
VÉ VYROVNÁVACÍ STĚRKY A LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

POPIS PRODUKTU
Sikafloor®-02 Primer je speciální primer na bázi akrylá-
tu, s velmi nízkými emisemi, určen pro zdravé, pevné, 
hladké a nenasákavé podklady. Pouze pro použití v in-
teriéru.

POUŽITÍ
Sikafloor®-02 Primer je vhodný jako primer pro zlepše-
ní přilnavosti na hladké, pevné a nenasákavé podkla-
dy.

VLASTNOSTI / VÝHODY
1komponentní▪
Poskytuje optimální přilnavost na nenasákavých pod-
kladech

▪

Dobrá odolnost proti skluzu▪
Nízká spotřeba / vysoké krytí▪
Vhodný pro použití při podlahovém vytápění▪
Krátké čekací doby▪
Mírný zápach▪
Snadná aplikace pomocí válečku▪
Připraven ihned k použití▪

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
EMICODE EC 1PLUS : velmi nízké emise▪
V souladu s normou ISO 14025 a EN 15804▪
Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610▪

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Speciální akrylátová disperze s přísadami.

Balení 5 kg

Vzhled / Barva Tyrkysová.

Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby a při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Materiál musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném 
balení, v suchu a chladu (minimální teplota je +5 °C). Otevřená balení je 
nutné důkladně uzavřít a spotřebovat co nejdříve.

Objemová hmotnost 1,3 kg/l
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APLIKAČNÍ INFORMACE

Podklady Nenasákavé podklady:
Keramická dlažba▪
Přírodní kámen▪
Teraso podlahy (epoxidové nebo cementové)▪
Nenasákavý beton▪
Hořečnaté stěrky▪
Podklady se starými vodovzdornými zbytky lepidel▪
Kovy▪
Hladký a nenasákavý asfalt (C10 a IC15 dle EN 13813)▪
Epoxidové a vodou ředitelné polyuretanové povrchy▪
Plně lepené pružné podlahy (s výjimkou polyolefínových povlaků)▪

Spotřeba ~125 g/m2

Teplota vzduchu v okolí +5 °C min. / +35 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +35 °C max.

Čekací doba / přetíratelnost Před aplikací cementových vyrovnávacích materiálů nebo lepidla na obkla-
dy a dlažbu vyčkejte:
Podklad Čekací doba
Nenasákavé podklady uvedené výše 
s výjimkou hořečnatých podkladů

~1,5 hodiny

Hořečnaté podklady ~4 hodiny

Poznámka: Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny 
měnícími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí 
vzduchu.

INSTRUKCE PRO APLIKACI
KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Podklad musí být přiměřeně pevný, únosný, rozmě-
rově stabilní a trvale suchý.

▪

Podklad musí být beze zbytků nečistot, které snižují 
adhezi, např. prach, špína, oleje, tuky, rzi a nesoudrž-
né částice.

▪

Odstraňte veškeré nečistoty, které mohou snižovat 
přilnavost vhodnou metodou, jako je základní očiště-
ní nebo odmaštění.

▪

Vrstvy ve vodě rozpustných lepidel, např. lepidla ze 
sulfitových odpadů, musí být mechanicky odstraně-
na.

▪

Staré vrstvy lepidel odolných proti vodě musí být me-
chanicky odstraněny co nejdokonaleji.

▪

Stará převrstvení musí mít dostatečnou soudržnost s 
podkladem. Nedostatečně přídržná převrstvení musí 
být odstraněna.

▪

Podklady, jako jsou keramická dlažba, přírodní ká-
men, terakotové, epoxidové a vodou ředitelné polyu-
retanové nátěry, musí být důkladně očištěny a 
obroušeny.

▪

Pro vinylové desky obsahující azbest se doporučuje 
pouze základní čištění.

▪

MÍCHÁNÍ

Sikafloor®-02 Primer před použitím důkladně promí-
chejte.

APLIKACE

Sikafloor®-02 Primer aplikujte neředěný. Naneste pri-
mer pomocí vhodného náčiní, např. váleček s krát-
kým vlasem, rovnoměrně na suchý podklad. Vyhněte 
se tvorbě kaluží.

▪

Více informací naleznete v produktových listech ná-
sledně aplikovaných vyrovnávacích materiálů.

▪

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Veškeré použité nářadí očistěte ihned po ukončení 
aplikace vodou.

OMEZENÍ
Při použití na staré měkké podlahy, jako jsou vinyl, li-
noleum nebo gumové podklady, vždy použijte vyrov-
návací stěrku na bázi sádry. Více informací naleznete v 
příslušném produktovém listu, dodržujte uvedená do-
poručení.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu 
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.
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MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních 
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých ze-
mích lišit. Přesný popis možných způsobů použití na-
leznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, 
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v 
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje 
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje 
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití 
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou po-
skytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a 
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za před-
pokladu řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními společ-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materi-
álech, podkladech a ve skutečných podmínkách v da-
ném místě dovozovat z těchto informací ani z písem-
ných doporučení či jiného poskytnutého poradenství 
žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli 
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vy-
zkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití 
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková 
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v 
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v plat-
ném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si 
poslední verzi produktového listu k danému výrobku, 
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici 
na www.sika.cz.

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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