PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® EPDM Primer
1komponentní primer pro přilnavost mezi hydroizolačními systémy SikaRoof® MTC, Sikalastic®
Roof a EPDM fólie
POPIS PRODUKTU

VLASTNOSTI / VÝHODY

Sikalastic® EPDM Primer je 1-komponentní primer na
bázi rozpouštědel a syntetického kaučuku.

▪ 1-komponentní, rychlá a snadná aplikace
▪ Vynikající přilnavost k novým i starším EPDM fóliím
▪ Rychlé vytvrzení - přetíratelný po 2 hodinách

POUŽITÍ
Sikalastic® EPDM Primer může být použit pouze proškolenými aplikátory
Primer na EPDM fólie určený pro:
▪ SikaRoof® MTC
▪ Sikalastic® roofing systém

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze

Syntetický kaučuk v uhlovodíkovém rozpouštědle

Balení

3,80 L (~3,21 kg) balení

Barva

nízkoviskózní kapalina, zeleno-hnědá

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby

Podmínky skladování

Výrobek musí být skladován pouze v originálních, neotevřených, nepoškozených obalech. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Uchovávejte v teplotních podmínkách 0 °C až +30 °C.

Objemová hmotnost

~0,845 kg/l (+23 °C)

(EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE
Spotřeba / vydatnost

Aplikujte v jedné vrstvě, průměrná spotřeba 150 ml/m2.
Tato hodnota je teoretická a nezahrnuje vliv nerovnosti nebo porosity povrchu.

Teplota vzduchu v okolí

min. +5 °C / max. +40 °C

Relativní vzdušná vlhkost

max. 85 %

Teplota podkladu

min. +5 °C / max. +40 °C
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Rosný bod

Pozor na kondenzaci.
Podklad a nevytvrzený nátěr musí mít teplotu minimálně 3 °C nad rosným
bodem.

Čekací doba / přetíratelnost

Teplota
+10 °C
+30 °C

Minimální čas čekání
~2 hodiny
~30 minut

Maximální čas čekání
7 dní
7 dní

Aplikujte další vrstvu po24 hodinách. Optimální přetírání je po 24 hodinách.
Časy jsou přibližné a budou ovlivněny změnami okolních podmínek, zejména teplotou a relativní vlhkostí.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PLATNOST HODNOT

PŘÍPRAVA PODKLADU

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.

Všechny povrchy musí být důkladně vyčištěny běžnými
metodami.
Pro potvrzení adekvátní přípravy proveďte předběžnou zkoušku.
Podrobné informace o kvalitě / přípravě podkladu a
tabulkce primerů najdete v Metodické příručce: Sikalastic® EPDM Primer.
MÍCHÁNÍ
Sikalastic® EPDM Primer je dodávan připravený ihned
k použití. Před aplikací míchejte po dobu 3 minut pomocí nízkorychlostního elektrického jednopádlového
míchadlanebo jiného vhodného zařízení. Smíchejte kapalinu a veškerý pigment, dokud nedosáhnete jednotné barvy. Doporučujeme promíchat každých 15 - 20
minut.
APLIKACE
Důsledně dodržujte aplikační postupy definované v
pokynech a metodách, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám místa.
Metodická příručka: Sikalastic® EPDM Primer.
Nalijte namíchaný základní nátěr v požadované spotřebě na připravený podklad a aplikujte válečkem nebo
štětcem. Zajistěte, aby podklad byl pokrytý souvislou
vrstvu.
Před aplikací dalších produktů se ujistěte, že bylo dosaženo doby čekaní / přetírání.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Ihned po použítí očistěte všechny nástroje a nářadí pomocí Thinner C. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze
mechanicky.

DALŠÍ DOKUMENTACE
▪ Metodická příručka: Sikalastic® EPDM Primer
Sika CZ, s.r.o.
OMEZENÍ
Bystrcká 1132/36

00 Brno
▪CZ-624
Neaplikujte
ve vlhku nebo na mokré povrchy.
tel: +420 546 422 464
▪ Nepoužívejte Sikalastic® EPDM Primer v interiéru.
▪sika@cz.sika.com
Neaplikujte v blízkosti otvoru sání vzduchu běžící kliwww.sika.cz
matizační jednotky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
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 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.
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