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 Termék Adatlap 

Kiadás dátuma: 2013/05 
Verzió szám: 03 

Sika® Primer-204 N 
Tapadásjavító folyadék fém felületekre  

Műszaki adatok 

Vegyi bázis Pigmentált oldószer bázisú tapadásjavító oldat 

Szín Sárga 

Sűrűség (CQP
1
 006-3 / ISO 2811-1) Kb. 1,0 kg/dm

3
 

Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736) -4°C 

Szárazanyag tartalom Kb. 36% 

Felhordási hőmérséklet 5 - 40°C 

Felhordási mód Ecset, applikátor, vagy oldószerálló hab segítségével 

Felhasználás az alapfelület porozitásától függően Kb. 50-125 ml/m
2
  

Kiszellőzési idő
2/3) 

                                            Minimum 
 Maximum 

30 perc  
24 óra  

Tárolás Lezárt csomagolásban, száraz, napfénytől védett helyen 
(+25°C alatt) 

Raktározhatóság 9 hónap 
1) CSQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat) 2)23°C / 50% rel. légnedvesség  3) Speciális alkalmazásoknál ettől eltérhet 

 

Termékleírás 

A Sika
®
 Primer-204 N légnedvesség 

hatására térhálósodó, alacsony visz-
kozitású folyadék különböző fém fe-
lületek előkezelésére, Sikaflex

®
 termé-

kekkel történő ragasztás esetén. 
A Sika

®
 Primer-204 N az ISO 

9001/14001 minőségbiztosítási rend-
szer és a responsible care program 
szerint készül. 
  
 
 
 

Felhasználási terület 

A Sika
®
 Primer-204 N tapadásközvetí-

tőként hat a Sikaflex
®
 ragasztók és 

acél, rozsdamentes acél, 
tűzihorganyzott acél, alumínium, elo-
xált alumínium alapfelületek között. 
A Sika

®
 Primer-204 N nem korrózió-

védő bevonat. 
A termék csak tapasztalt felhasználók 
részére engedélyezett. Javasoljuk az 
alapfelületek tapadási tesztjét, ill. a 
kompatibilitás tesztek valós terhelés-
nek megfelelő elvégzését felhasználás 
előtt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználás módja 

Az alapfelület tiszta, száraz, por- és 
zsírmentes legyen. Adott esetben a 
felületelőkészítés folyamata több lé-
pésből kell hogy álljon. Mint borzolás, 
tisztítás és aktiválás, végül a primer 
felhordása. 

Felhordás 

A Sika
®
 Primer-204 N-et alaposan fel 

kell rázni, amíg a keverő golyó szaba-
don nem mozog. Ezután ecsettel vagy 
applikátorral vagy oldószerálló hab 
segítségével vékony, de fedő rétegben 
fel kell hordani. 
A felületi és felhordási hőmérséklet 
15°C és 25°C között legyen. 
A Sika® Primer-204 N-et elegendő egy 
rétegben felvinni, de győződjünk meg 
róla, hogy ez az egy réteg elegendő 
fedést biztosít-e. 
Használat után az edényt azonnal 
vissza kell zárni. 



 

További információk elérhetők: 

www.sika.com 

www.sika.hu 
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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 

 

Fontos megjegyzés 

Sika® Primer-204 N nedvességre tér-
hálósodó anyag. A termék minőségé-
nek megtartásához elengedhetetlen a 
flakon belső műanyag kupakkal tör-
ténő visszazárása, közvetlenül anyag-
kivétel után. Miután a teljes munka-
folyamatot befejeztük, a flakont a 
zárókupakkal is zárjuk le.  
Amennyiben gyakran használta az 
anyagot, felbontás után kb. egy hó-
nappal már ne használja, vagy amen-
nyiben ritkán használta, felbontás 
után kb. két hónappal már ne használ-
ja.  
Zselésedett vagy nem homogén, vagy 
megnövekedett viszkozitású primert 
nem szabad felhasználni. 
Semmi esetre se hígítsa vagy keverje a 
Sika® Primer-204 N-t más anyaggal. 

További információk 

Kérésre a következő dokumentációkat 
bocsátjuk rendelkezésre. 
- Biztonsági Adatlap 
- Sika Felületelőkészítési táblázat 

 

Kiszerelési információk: 

Flakon 
250 ml 

1 l 

A mérések alapja 
Minden műszaki adat, amely ebben a 
Termék Adatlapban szerepel, labora-
tóriumi teszteken alapul. A ténylege-
sen mért adatok tőlünk független 
körülmények miatt változhatnak. 

Fontos 

Információk és tanácsok a vegyi ter-
mékek szállításáról, kezeléséről, raktá-
rozásáról, illetve hulladékkezeléséről 
az aktuális Biztonsági Adatlapban ta-
lálhatók. 

Megjegyzés 

A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat 
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhi-
szeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra 
az esetre, amennyiben a terméket a szoká-
sos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek természete miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi 
vonatkozásból eredő kötelezettség nem 
származtatható. Harmadik felek tulaj-
donjogát figyelembe kell venni. 

Minden megrendelést elfogadunk a jelen-
legi értékesítési és szállítási feltételek sze-
rint. A felhasználónak minden esetben az 
adott termék legfrissebb Termék Adatlap-
ját kell figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésre bocsátunk. 


