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 Termék Adatlap 
Kiadás 2009/10 

Sika® Primer-206 D 
Fekete primer üveghez 

 
Műszaki adatok 
Vegyi bázis Fekete, pigmentált, oldószer tartalmú, poliuretán 

oldat 
Szín  Fekete 
Sűrűség (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) Kb. 1,0 kg/l 
Viszkozitás2 (CQP 029-3 / ISO 3219) Kb. 15 mPa⋅s  
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736) -4°C 
Szárazanyag tartalom 30% (tömegre vonatkoztatva) 
Felhordási hőmérséklet +15 – 35 °C 
Felhordási mód Ecset vagy applikátor 
Felhasználás 150 ml/m2 
Kiszellőzési idő2/3) minimum
 maximum

10 perc 
24 óra  

Tárolás (25 °C alatti hőmérsékleten) Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 9 hó-
napig 

1) CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsg.) 2)23°C / 50% rel. páratart.  3) Speciális feldolgozási hőmérséklet és 
  kiszellőzési idő esetén ettől eltérhet 

 
Termékleírás 
A Sika® Primer-206 D fekete, ned-
vességre kötő, alacsony visz-
kozitású alapozó, amely a 
Sikaflex® ragasztóanyagok fel-
használásakor közvetlen üvegra-
gasztások ragasztási felületeinek 
előkezelésére szolgál. 
A Sika® Primer-206 D az ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási 
rendszer és a Responsible Care 
program szerint készül. 

Automotive OEM felhasználás 
Az Automotive OEM általában 
állandó felhasználási körülményei 
miatt a kiszellőzési idő a feltünte-
tettnél rövidebb lehet. 
Az érvényes kiszellőzési idő pon-
tos meghatározását az eredeti 
alapfelületek és az aktuális fel-
használási körülmények határoz-
zák meg. 

Felhasználási terület 
A Sika® Primer-206 D alapozó a 
ragasztóanyag tapadásának javí-
tása érdekében használható üve-
gen és kerámiaszegélyes üvegen. 
A Sika® Primer-206 D ún. hosszú 
nyitott idejű felhasználása esetén a 
felhordási időpontot a minőségbiz-
tosítási dokumentumokban rögzí-
teni kell, és a ragasztó felhaszná-
lása előtt ellenőrizni szükséges. 



 

További információk: 
www.sika.hu 
www.sika.com 
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Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Feldolgozási eljárás 
A Sika® Primer-206 D anyagot 
alaposan rázzuk fel (a flakonban 
lévő golyónak szabadon kell mo-
zognia). Az alapfelület tiszta, szá-
raz, por, zsír- és formaleválasztó 
mentes legyen. A Sika® Primer 206 
D anyagot ecset, applikátor, vagy 
egyéb alkalmas eszköz segítségé-
vel hordjuk fel a felületre.  
A Sika® Primer-206 D anyagot 
egyenletes, vékony, de fedő réteg-
ben hordjuk fel. Felhasználás után 
az edényt rögtön le kell zárni. 
A termék csak tapasztalt szakem-
berek részére alkalmas. Felhasz-
nálás előtt ajánlott teszteket vé-
gezni az adott alapfelületeken, ill. 
az adott feltételek mellett a meg-
felelő tapadás és anyag kompatibi-
litás érdekében. 

Fontos megjegyzés 
Hosszabb ideig tartó levegőned-
vesség hatására a Sika® Primer-
206 D inaktívvá válik. 
Zselésedett vagy nem homogén 
primert nem szabad felhasználni.  

További információk 
Kérésre a következő dokumentáci-
ókat bocsátjuk rendelkezésre. 
- Biztonsági Adatlap 

Kiszerelési információk: 
250 ml

Flakon
1000 ml

Megjegyzés 
Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint mecha-
nikai és fizikai tulajdonságok labor-
teszt eredményén alapulnak. Az 
aktuális mérési eredmény az eltérő 
körülmények miatt ettől kissé eltér-
het. 

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, bizton-
ságtechnikai, toxikológiai és ökoló-
giai adatokat a termékekre vonat-
kozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anya-
gokra vonatkozó rendelkezéseket 
be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához 
és végfelhasználásához kapcso-
lódó információkat és különösen az 
ajánlásokat a Sika jóhiszeműen 
biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai 
alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körül-
mények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, 
illetve más tanácsunkból a hely-
színi körülményekben lévő különb-
ségek természete miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra 
való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem szár-
maztatható. Harmadik fél tulaj-
donjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a 
jelenlegi értékesítési és szállítási 
feltételek szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk. 


