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TERMÉK ADATLAP 

Sikalastic® Metal Primer 
 
 

Kétkomponensű, epoxigyanta alapozó fém felületekre 
 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

A Sikalastic® Metal Primer kétkomponensű, korrózió-
gátló alapozó kitett fém alapfelületekre, illetve blok-
koló alapozó bitumenes lemezekre és bevonatokra. 

FELHASZNÁLÁS 

Korróziógátló alapozó fém felületekre, sokolda-
lúan felhasználható az alábbi rendszerek része-
ként: 
▪ Sikalastic® tetőszigetelő rendszerek 
▪ Sikafloor® vízszigetelő rendszerek teraszokhoz 
▪ Sikagard® higiéniai bevonatok 
Megakadályozza az illékony bitumen és lágyítószer 
vándorlását. 

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK 

▪ Gyors kötésidő, 6 óra múlva átvonható 
▪ Korrózióvédelem ipari és tengeri környezetben 
▪ Egyszerűen feldolgozható ecsettel vagy hengerrel  
▪ Javítja a tapadást sokféle fém alapfelülethez 
▪ Véd az illékony bitumen és lágyítószer vándorlá-

sával szemben 

 
 

TERMÉKINFORMÁCIÓ 

Vegyi alapanyag Epoxigyanta, oldószeres, poliamid segédanyag 
 

Csomagolás 5,0 l-es (kb. 7,17 kg) tartály       
A komponens: 2,5 l (kb. 3,7 kg) 
B komponens: 2,5 l (kb. 3,47 kg) 

Megjelenés / Szín A komponens: gyöngyszürke, folyékony gyanta 
B komponens: barna, folyékony gyanta 

 

Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 12 hónapig 

Tárolási feltételek A termék az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen,  
+5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. 
A magasabb tárolási hőmérséklet csökkenti a termék eltarthatóságát. 
A biztonsági adatlapban szereplő, tárolásra vonatkozó információkat is 
figyelembe kell venni. 

Sűrűség kb. 1,43 kg/l (+23 °C) (MSZ EN ISO 2811-1) 
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK 

Keverési arány A komponens : B komponens = 1:1 (térfogat szerint) 
 

Anyagfelhasználás Feldolgozás egy rétegben, kb. 0,15 l/m2 (kb. 0,20 kg/m2) mennyiségben 
rétegenként, a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően. 

Levegő környezeti hőmérséklete +5°C és +40°C között 
 

Relatív páratartalom Legfeljebb 80 % relatív páratartalom 

Harmatpont Ügyeljen a páralecsapódásra. 
Az alapfelület és a nem kikötött bevonat hőmérséklete legalább 3°C-kal 
harmatpont felett legyen. 

Alapfelület hőmérséklete +5°C és +40°C között 
 

Alapfelület nedvességtartalma Látható nedvességtől és páralecsapódástól mentes felület 

Várakozási idő / Átdolgozhatóság A Sikalastic® Metal Primer alapozót a szemcseszórás után 4 órán belül fel  
kell dolgozni, a felület újra oxidálódása előtt. 

 

Az ajánlott SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor® vagy Sikagard® termékek-
nek a Sikalastic® Metal Primer alapozóra történő feldolgozása esetén: 

 
Hőmérséklet Legalább Legfeljebb Érintésszáraz   
+10 °C kb. 12 óra                7 nap kb. 6 óra  
+20 °C kb. 6 óra 7 nap kb. 3 óra  

+30 °C kb. 5 óra 7 nap kb. 2 óra  

Megjegyzés: Egy további réteget kell felhordani, ha több mint 7 nap telik el 
a bevonattal való átdolgozásig. Az időértékek közelítő jellegűek, ez függ a 
változó környezeti feltételektől, különösképp a hőmérséklettől és a relatív 
páratartalomtól. 

 

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK 

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE 

A felület legyen tiszta, száraz, eltávolító szerektől, olaj-
tól, zsírtól, szilánktól, sóktól, szilikontól, sziloxántól és 
más vegyi anyagtól mentes, mely csökkenti a tapadást. 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

A bevonandó felületeket hagyományos módszerekkel 
kell alaposan megtisztítani. 
A fém felületét szemcseszórással Sa 21/2 vagy SSPC 10 
(majdnem fehérfém) felületi tisztaságúra kell előkészí-
teni. Ahol a szemcseszórás nem megengedett, géppel 
kell megtisztítani a felületet. 
Nemvas fémek felületéről el kell távolítani a port és az 
oxidáció maradványait, majd le kell csiszolni. A puha 
fémeket (pl. réz) drótkefével is lehet tisztítani. A felü-
leten ne legyen látható nedvesség, a termék feldolgo-
zása előtt el kell távolítani a port, laza és málló része-
ket ecset és/vagy ipari porszívó segítségével. 
Kétség esetén dolgozza fel egy próbafelületre. 
Az alapfelület minőségére / előkészítésére vonatkozó 
részletes információért olvassa el az alkalmazástech-
nikai útmutatót. 

FELHASZNÁLÁS 

Keverje fel az A komponenst, míg homogén lesz, adja 
hozzá a B komponenst, majd elektromos keverőgéppel 
keverje össze, míg homogén színt kap és a keverék 
csíkmentes.  

A Sikalastic® Metal Primer alapozó feldolgozható ecsettel 
vagy rövidszálú hengerrel. 
Átdolgozás előtt hagyja teljesen megszáradni az alapozót (ld. 
várakozási idő / átdolgozhatóság). 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 

Használat után azonnal tisztítson meg minden esz-
közt és berendezést Thinner C-vel. A megszilárdult 
és/vagy kikeményedett anyagot csak mechanikusan 
lehet eltávolítani. 

KORLÁTOZÁSOK 

▪ Ne dolgozza fel esős időben vagy vizes felületre. 
▪ Ne használja a Sikalastic® Metal Primer alapozót bel-

téri munkákhoz. 
▪ Zárt térben történő felhasználás esetén mindig biz-

tosítson megfelelő szellőzést a száradás és a megfe-
lelő kötés biztosítása érdekében. 

▪ A 7 napnál hosszabb ideig szabadon hagyott felü-
leteket újra be kell vonni alapozóval. 

TERMÉKADATOK ALAPJA 

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok 
laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az 
aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények mi-
att ettől kissé eltérhet. 
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HELYI KORLÁTOZÁSOK 

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályo-
zások miatt a termék adatlapban szereplő információk 
és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként 
eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a 
felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonat-
kozó Termék Adatlapot. 

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG 

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, 
vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap 
tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonság-
technikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi 
anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmat-
lanítására vonatkozóan. 

2004/42/EK IRÁNYELV – A VOC (ILLÉKONY SZERVES 
VEGYÜLETEK) KIBOCSÁTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA 

A 2004/42/EK európai uniós irányelv szerint a felhaszná-
lásra kész termék legnagyobb megengedett VOC tart-
alma (termék kategória IIA/ j Sb típus) 500 g/l (2010-es 
határérték). 
A felhasználásra kész Sikalastic® Metal Primer legna-
gyobb VOC tartalma < 500 g/l. 
 

JOGI TUDNIVALÓK 

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához 
kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a 
Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló 
ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, ameny-
nyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tá-
rolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bár-
milyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból 
az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesí-
tésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. A termék felhasználójának ellen-
őriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak 
és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a 
termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harma-
dik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási 
feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az 
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk. 

 
Sika Hungária Kft. 
2051 Biatorbágy 
Rozália Park 5-7. 
Tel: +36 1 371 2020 
Fax: +36 1 371 2022 
info@hu.sika.com 
www.sika.hu 
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