
TERMÉK ADATLAP
Primer-600
ALAPOZÓ A SARNAVAP®-5000 E SA / SIKAPLAN® RV-S / SARNACOL®-2162 / SIKA® TROCAL C-300
TETŐSZIGETELŐ LEMEZEKHEZ

TERMÉKLEÍRÁS
A Primer-600 egy szintetikus gumi és műgyanta alapú,
egykomponensű, feldolgozásra kész alapozó, mely ja-
vítja egyes Sika® tetőszigetelő lemezek tapadását.

FELHASZNÁLÁS
Alapozó az öntapadó SARNAVAP®-5000 E SA vagy Si-
kaplan® RV-s fektetéséhez különböző aljzatokra

▪

Alapozó a Sarnacol®-2162 ragasztásához jóváhagyott
hőszigetelő lemezekre és Sika® Trocal C-300 kritikus
felületekhez történő ragasztásához

▪

Sarnacol®-2162 és további rögzítéssel nem rendelke-
ző hőszigetelő táblák trapézlemezhez történő teljes
ragasztásához

▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Igazolt teljesítmény évtizedek óra▪
Könnyen feldolgozható▪
Nyílt láng mentes feldolgozás▪
Erős tapadás különböző trapézlemezeken és alapfelü-
leteken

▪

Egykomponensű, feldolgozásra kész▪
Fokozott tapadás a tetőszigetelő lemezhez▪
Ecsettel vagy hengerrel feldolgozható▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag Szintetikus gumi és műgyanta alapú alapozó. Oldószert tartalmaz.

Csomagolás 5 kg-os vagy 12,5 kg-os tároló.
Kiszerelési egység: Euro-raklap vagy egyedülálló tároló.
A csomagolási lehetőségekről további információt az aktuális árjegyzékben
találhat.

Megjelenés / Szín Fekete

Eltarthatóság Gyártástól számítva 12 hónapig.

Tárolási feltételek A termék eredeti, bontatlan, sértetlen és szigetelt csomagolásában, száraz
helyen, +5 °C  és +30 °C között tárolandó. Mindig olvassa el a csomagolást.

Sűrűség ~ 0,84 kg/l (+20 °C)

Illékony szerves vegyület (VOC) tarta-
lom

VOC-CH 63,4 %
VOC-EU 63,4 %

Konzisztencia Folyadék
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Anyagfelhasználás ~150–500 g/m2

Az anyagszükséglet függ a felület durvaságától és megkötőképességétől. Az
adatok elméletiek és nem vesznek figyelembe semmilyen a felület
pórusosságából, profiljából, szintbeli változatosságából vagy veszteségből
eredő többlet fogyást.

Levegő környezeti hőmérséklete min. +5 °C

Alapfelület hőmérséklete min. +5 °C

Elhelyezési idő A végső tulajdonságokat a termék a hőmérséklettől és páratartalomtól füg-
gően kb. 1 hét után éri el.

Fogásbiztos ~30 perc elteltével.
Függ a környezeti körülményektől, az alapfelület jellegétől és a felhasznált
alapozó mennyiségétől.

Várakozási idő / Átdolgozhatóság
(munkamenetek között)

~30 perc
Függ a környezeti körülményektől, az alapfelület jellegétől és a felhasznált
alapozó mennyiségétől.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az aljzatfelületnek/hordózórétegnek szerkezetileg al-
kalmasnak kell lennie az új tetőszigetelő lemez és a te-
tőszerkezet összes rétegének megtartására figyelem-
be véve a szél emelő hatást is.
Az aljzatfelület lehet:
Beton, könnyűbeton, esztrich, tégla, vakolat, OSB lap,
furnér lemez, fa, trapézlemez.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az aljzat legyen egységes, szilárd, oldószerálló, sima,
éles kiálló részektől vagy sorjától mentes, száraz, tiszta
és mentes zsírtól, olajtól, bitumentől, festéktől és por-
tól. Erősen szennyezett vagy olajos fél aljzatfelületet az
alapozó felhordása előtt tisztítószerrel alaposan tisztít-
sa meg.

KEVERÉS

Az egykomponensű, feldolgozásra kész termék nem hí-
gítható vagy keverhető össze más anyagokkal.
Feldolgozás előtt alaposan keverje fel.

FELHASZNÁLÁS

Száraz körülmények között, +5 °C felett dolgozható fel.
Hordja fel a Primer-600-at egy egységes, vékony réteg-
ben ecsettel vagy hengerrel. Hagyja fogásbiztosra
száradni. Még az alapozós kezelés napján fektesse le a
tetőszigetelő lemezt.
Abszorbens, megkötő aljzatok esetében szükséges le-
het második réteg felhordása is. A második réteg felvi-
tele előtt hagyjon elegendő időt.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Minden eszközt és szerszámot tisztítson meg vízzel
közvetlenül a használat után. A már megkötött anyag
csak mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK
Ne alkalmazza nedves, nyírkos vagy piszkos felületen.▪
Ne használja szintetikus lemezeken, pl.: PVC, FPO.▪
Ne alkalmazza EPS/XPS hőszigetelő táblákon.▪
Ne alkalmazza bevonattal rendelkező alapfelülete-
ken.

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
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dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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