PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Primer-3 N
OPLOSMIDDELHOUDENDE PRIMER VOOR POREUZE ONDERGRONDEN EN METALEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika® Primer-3 N is een oplosmiddelhoudende, 1-component primer.

▪ Eenvoudig aan te brengen
▪ Waterafstotend
▪ Korte afluchttijd

TOEPASSING
Sika® Primer-3 N is ontworpen voor gebruik op Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® en Sikasil® producten op
poreuze ondergronden (bijvoorbeeld beton) en metalen.

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis

1-component, oplosmiddelhoudend epoxyhars vloeistof

Verpakking

Blik van 250 ml, doos á 6 stuks
Blik van 1000 ml, doos á 4 stuks

Kleur

Transparant

Houdbaarheid

Sika® Primer-3 N heeft een houdbaarheid van 9 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in onbeschadigde,
originele gesloten verpakking en indien aan de opslagcondities is voldaan.

Opslagcondities

Sika® Primer-3 N dient opgeslagen te zijn in droge omstandigheden, beschermd tegen direct zonlicht en bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Soortelijk gewicht

~ 1,00 kg/ltr

Vaste stofgehalte

~ 34%

Viscositeit

~ 10 mPa*s

(ISO 2811-1)

(ISO 3219)

VERWERKINGSINFORMATIE
Verbruik
poreuze ondergronden
niet-poreuze ondergronden
Omgevingstemperatuur
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verbruik per liter
5 m2 of 250 m
8 m2 of 400 m

+5°C tot +40°C, minimaal 3°C boven het dauwpunt

Ondergrondtemperatuur

+5°C tot +40°C

Afluchttijd

Minimaal 30 minuten
Maximaal 8 uur

VERWERKINGSINSTRUCTIES

LOKALE BEPERKINGEN

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke
lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor
dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

De ondergrond moet schoon, droog, gezond en homogeen, vrij zijn van olie, vet, stof en losse of brokkelige
delen. Cementhuid dient te worden verwijderd.
VERWERKINGSGEREEDSCHAP
Sika® Primer-3 N kan worden aangebracht met behulp
van een schone kwast of roller. Sika® Primer-3 N
slechts één keer aanbrengen. Het blik onmiddellijk na
gebruik goed sluiten.
REINIGEN VAN GEREEDSCHAP
Niet-uitgeharde resten kunnen onmiddellijk na gebruik worden verwijderd. Uitgeharde resten kunnen
alleen mechanisch worden verwijderd.

AANVULLENDE DOCUMENTEN
▪ Safety Data Sheet (SDS)
▪ Voorbehandelingstabel Afdichten en Verlijmen
▪ Verwerkingsvoorschrift Voegafdichting
▪ Technisch handboek gevelafdichting

BEPERKINGEN
▪ Sika® Primer-3 N binnen één maand na het openen
van het blik gebruiken
▪ Primer die vergeeld of geschift is weggooien
▪ Primers zijn hechtverbeteraars. Ze zijn geen vervanging voor het degelijk schoonmaken van een ondergrond en verbeteren de sterkte van de ondergrond
niet significant

WAARDE BASIS
Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en afvoer van chemische producten, dient de
gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad
te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische,
toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige
algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het productinformatieblad
te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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