Sika® Primer-207
elŐkéSzítŐ folyADék
AUtÓÜveg rAgASztáShoz
� gyors száradás – 3 perc, klimatikus viszonyoktól függetlenül
� egy termék – egyszerűsíti a munkafolyamatokat
� egy megoldás a szokásos Agr* alapfelületekhez – kisebb eszközigény
* Üveg, kerámia szegély, OEM- és javítóipari fényezés, nyers fémfelületek, PVC és PUR-RIM ágyazás

A Sika® Primer-207 felgyorsítja a beépítést és csökkenti az eszközigényt
A Sika® Primer-207 minden az egyben megoldás az autóüvegezők részére. A Sika® Primer-207 kiválóan tapad
a tiszta és száraz alapfelületekhez, mint például üveghez, kerámiaszegéllyel ellátott szélvédőhöz, OEM- és javítóipari
festékekhez, PVC- és PUR-RIM ágyazáshoz. Ezen kívül használható karcos, nyers fémfelületek kezelésére is. Sokkal
gyorsabban szárad, mint más hasonló termékek, valamint nagyon kényelmes a felhordása ecsettel, filc pamaccsal
vagy hab felhordó anyaggal.
A Sika® Primer-207 alkalmazható önálló felületelőkészítő megoldásként is vagy kombinálva a Sika feketeprimermentes technológiájával, Sika® Aktivator PRO használatával.

Felhasználási javaslat
A Sika® Primer-207 csak járműjavító ipari felhasználásra javasolt. Részletes felhasználási információkért forduljon
a Sika műszaki tanácsadóihoz.

RAGASZTÁSI FELÜLET

PRIMERES ELJÁRÁS

PRIMERMENTES
ELJÁRÁS

Üveg és kerámiaszegélyes üveg*





Fémig karcolt fényezés
< 5cm2





Nyers fém 5 cm2 – 150cm2
Ép OEM festék







Javítóipari festék
(teljes kötés után)





PVC/RIM ágyazás



Frissen vágott ragasztó

Opcionális / 




Előre felvitt ragasztórendszer

Opcionális / 



Polikarbonát**







PMMA**

* Az üvegnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A lehetséges szennyeződést el kell távolítani pl. Sika® PowerClean Aid segítségével.
** Felhasználás előtt a bevonatot el kell távolítani, csak ideiglenes ragasztáshoz, UV-védelem szükséges.

Jogi tudnivalók
Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft. fenntartja. Az ismertető anyagát szakembereink nagy gondossággal állították össze,
az előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. Kiadványunk tájékoztató jellegű, kérdéses esetben kérjük, forduljon szaktanácsadóinkhoz.
A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.
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