
TOOTEKIRJELDUS
Sika® Primer-3 N
1-KOMPONENTNE EPOKSÜPOLÜURETAANIPÕHINE KRUNT

KIRJELDUS
Sika® Primer-3 N on lahustibaasil  ühekomponentne
krunt.

KASUTUSVALDKOND
Sika® Primer-3 N on sobilik Sikaflex´i, SikaHyflex´i,
SikaBond´i ja Sikasil´i tootesarjadega kasutamiseks
poorsete pindade (nt. betoon) eeltöötluseks.

OMADUSED/EELISED
Kerge peale kanda▪
Veekindel▪
Lühike kuivamisaeg▪

TOOTEINFO
Keemiline alus Ühekomponentne, lahustipõhine epoksüvaikühend

Pakend 250 ml pudel, 6 pudelit karbis
1 l pudel, 4 pudelit karbis
5 l kanister

Värvus Läbipaistev

Säilitusaeg Sika® Primer-3 N säilib ettenähtud hoiustamistingimustel suletud ning
kahjustamata pakendis pakendil märgitud tootmiskuupäevast 9 kuud.

Säilitamistingimused Sika® Primer-3 N tuleb hoiustada kuivades tingimustes, kaitstuna otsese
päikesevalguse eest ja temperatuuridel vahemikus +5C kuni +25C.

Tihedus u. 1,00 kg/l (ISO 2811-1)

Kuivaine sisaldus u. 34%

Viskoossus u. 10 mPa*s (ISO 3219)

PEALEKANDMISE TEAVE
Kulu m2/l m/l

Poorsetel pindadel 5 m2 250 m
Mittepoorsetel
pindadel

8 m2 400 m

Ümbritseva õhu temperatuur +5 °C kuni +40 °C, min. 3 °C üle kastepunkti
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Aluspinna temperatuur +5 °C kuni +40 °C

Kuivatusaeg Min. 30 minutit
Max. 8 tundi

PEALEKANDMISE SUUNISED
ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema puhas, kuiv, stabiilne ja homogeenne,
pind ei tohi olla õline, rasvane ega tolmune ning kõik
lahtised osakesed peavad olema eemaldatud. Kõik
nõrgalt aluspinnale nakkuvad kihid tuleb eemaldada,
enne krundi pealekandmist.

PEALEKANDMISE MEETOD/TÖÖRIISTAD

Kanna Sika® Primer-3 N puhta pintsli, harja või rulliga
ettevalmistatud pinnale. SikaPrimer-3 N tuleb peale
kanda vaid 1 kihina. Peale igat kasutuskorda sulge
konteiner koheselt ja korralikult.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Puhasta kõik tööriistad koheselt peale kasutamist. Kui
krunt on juba kuivanud, saab seda eemaldada vaid
mehhaaniliselt.

LISADOKUMENDID
Ohutuskaart▪
Pindade ettevalmistamise ja eeltöötlemise juhend▪
Vuugi hermetiseerimise meetodi kirjeldus▪
Tehniline manuaal fassaadi vuukide
hermetiseerimiseks

▪

PIIRANGUD
Sika® Primer-3 N säilib avamise hetkest, avatud
pakendis 1 kuu.

▪

Mitte kanda hermeetikut krundile, mis on
geeljastunud või ühenduskohast lahti tulnud

▪

Krundid on nakke tugevdajad. Krunt ei asenda
pindade korrektset puhastamist ega muuda pindasid
oluliselt tugevamaks.

▪

TOOTEKIRJELDUSE ALUS
Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised
andmed põhinevad laboratoorsetel testidel. Tegelikes
tingimustes mõõdetud andmed võivad käesolevas
dokumendis toodust meist mitteolenevatel põhjustel
erineda.

KOHALIKUD PIIRANGUD
Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu
võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes
erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust
tootekirjeldusest.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS
Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise,
hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake
kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab
füüsikalisi, ökoloogilisi, toksikoloogilisi ja muid
ohutusalaseid andmeid.

ÕIGUSMÄRKUSED
Teave ja eriti soovitused Sika toodete kasutusalade
ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud
heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja
kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse,
käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt
normaaltingimustel vastavalt Sika soovitustele.
Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike
kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei
võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovituste või
muude esitatud nõuannete alusel ühtegi
kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid
ega rakendada mingit juriidilisest suhtest tulenevat
vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote
sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika
säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida
tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik
tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele
müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati
järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille
koopia esitatakse nõudmisel.
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