PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-850 Activator
Primer pro Sikagard®-850 Clear na natřené minerální podklady
POPIS PRODUKTU

VLASTNOSTI / VÝHODY

Sikagard®-850 Activator je 1komponentní základní nátěr připravený k okamžitému použití pro Sikagard®850 Clear na minerálních podkladech s povrchovou
úpravou pro zlepšení aplikace a přilnavosti. Tento produkt je součástí systému Sikagard Anti-graffiti.

▪
▪
▪
▪
▪

Připraveno k použití - není nutné ředění
Základní nátěr podporující adhezi
Určeno specificky pro Sikagard®-850 Clear
Bez toluenu a jiných aromatických rozpouštědel
Nanáší se štětcem nebo válečkem

POUŽITÍ
▪ Jako primer pro Sikagard®-850 anti-graffiti systém na
minerálních podkladech s nátěry.

INFORMACE O PRODUKTU
Balení

0,8 kg nádoba
4 kg nádoba
Varianty balení viz platný ceník.

Vzhled / Barva

Čirá žlutavá kapalina

Skladovatelnost

9 měsíců od data výroby

Podmínky skladování

Produkt musí být skladovaný v neotevřeném, nepoškozeném, originálním balení v suchém prostředí při teplotě mezi + 5°C až + 30°C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.

Objemová hmotnost

~0,76 g/cm3 (+23°C)

Viskozita

~1,1 mm2/s

SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Skladba systému
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Složení systému
Primer na podklady bez nátěru (vyjma dřeva)
Primer na minerální podklady s nátěrem
Krycí nátěr

Produkt
Sikagard®-850 Primer
Sikagard®-850 Activator
Sikagard®-850 Clear

APLIKAČNÍ INFORMACE
Spotřeba

Všeobecně je 1 nátěr postačující na správně připraveném, jednotném a
podkladným nátěrem opatřeném povrchu.
~50 až 100 g/m2

Teplota vzduchu v okolí

+8 °C min. / +35 °C max.

Relativní vzdušná vlhkost

≤ 80 %

Rosný bod

Teplota podkladu a okolí musí byť minimálně 3 °C nad rosným bodem.

Doba schnutí

Poznámka: K vytvoření konzistentní vrstvy primeru je nutná doba schnutí 1
až 2 hodiny při teplotě okolí a 40% relativní vlhkosti.
Poznámka: Vyšší relativní vlhkost prodlouží dobu schnutí.
Poznámka: Nepřekračujte dobu 5 hodin po aplikaci primeru před aplikací
Sikagard®-850 Clear.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI
KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA
Vhodné podklady jsou:
▪ Pohledový beton, zdivo, cementové omítky s nátěry
Důležité: Na drsných podkladech je těžké dosáhnout
rovnoměrné tloušťky vrstvy. To může zapříčinit snížení
ochrany a čistitelnosti. Před aplikací nátěru se doporučuje podklad vyrovnat.
Důležité: Stávající nátěry musí být testovány, aby se
potvrdila jejich kompatibilita s Sikagard®-850 Activator
a vrchním nátěrem Sikagard®-850 Clear.
▪ Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený všech
kontaminantů, jako jsou nečistoty, olej, mastnota a
uvolněný drobivý materiál, které mohou snížit přilnavost nátěru.
▪ Velmi hladké podklady mohou být lehce zdrsněny
lehce broušením
▪ Připravte podklad pomocí vhodného čisticího zařízení, jako je čištění parou nebo tryskání vodou pod nízkým tlakem.
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APLIKACE
Dodržujte postupy uvedené v Metodické
příručce, aplikačním manuálu a v pracovních pokynech, které musí být přizpůsobeny podmínkám na
stavbě.
Důležité: Na drsné podklady naneste štětcem a ujistěte se, že primer pokrývá celý povrch včetně dutin.
Poznámka: Abyste zabránili tomu, aby vzduchové bubliny ovlivňovaly výsledný povrch, nátěr nepřetírejte,
nepřeválečkovávejte ani nepřestříkávejte.
Naneste rovnoměrně Sikagard®-850 Activator na připravený nátěr štětcem, fleecovým válečkem nebo airless stříkacím zařízením v požadované spotřebě.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Ihned po použití očistěte všechny nástroje a aplikační
vybavení lakovým benzínem. Vytvrzený materiál lze
odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a
zkušeností společnosti 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 rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných 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 jakéhokoli
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném 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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