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Sika Primer-3 
Alapozó fugázóanyagokhoz 

Termékleírás: A Sika Primer-3 egykomponensű, epoxi-poliuretángyanta kötőanyagú alapozó. 

Felhasználási terület: Porózus alapfelületek előkezelésére a Sikaflex poliuretángyanta kötőanyagú hé-
zagkitöltő anyagok bedolgozása előtt. 

Termékelőnyök:  Könnyen ecsetelhető 
 Jól fedi a tapadófelületet 
 Mattnedves alapfelületre is feldolgozható 

Megjelenés: Átlátszó, kissé sárgás 

Szállítás: 10 literes, 
1 literes és 250 ml-es kiszerelés 

Eltarthatóság: Felbontatlan csomagolásban 9 hónapig eltartható. 



 
 
 

 
 

 
Műszaki adatok:  

Sűrűség: kb. 0,9 kg/dm3 

Viszkozitás: 10-15 mPas 

Lobbanáspont: < 21 °C 

Felhasználás: A felhasználási mennyiség az alapfelület porozitásától függ. 
Betonon kb. 150 ml/m². 
1 liter Sika Primer-3 kb. 60 monoporció hézagkitöltő anyaghoz elegendő. 

Kilevegőztetési idő: Hézagkitöltő anyagok előtt: legalább 30 perc 
 maximum 6 óra 
Sikalastic-801/-801 SL  
+20 °C-on: legalább 2 óra 
 maximum 24 óra 
hűvösebb esetben: legalább 4 óra 
 maximum 24 óra 

Feldolgozási tudnivalók:  

Alapfelület: A felület legyen szilárd, olaj- és zsírmentes valamint kellően teherbíró. A laza ré-
szeket, port és bevonatokat el kell távolítani. 
Az alapfelület maradék nedvességtartalma maximum 8% lehet. 

Feldolgozás: A Sika Primer-3-at egyenletesen és vékonyan ecsettel vagy hengerrel dolgoz-
hatjuk fel. 
Az alapozó egy tapadóhidat képez a szilárd, teherbíró alapfelület és a tömítő-
anyag vagy a bevonat között. Sem tisztítószerként, sem mint szilárdítószer nem 
alkalmazható laza (pl. homokolódó) alapfelületre. 

Figyelem: A Sikalastic-801 vagy Sikalastic-801 SL anyagok feldolgozása előtt kérjük, nézze 
át a megfelelő Műszaki Adatlapokat. 

Biztonsági előírások: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

 
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány cimkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben 
a cimkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. 
A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
el. +36 1 371-2020 
ax +36 1 371-2022 
-mail: info@hu.sika.com  
ww.sika.hu 


