
       

Termékleírás Alacsony viszkozitású, kétkomponensű, oldószermentes, epoxigyanta alapozó. 

Alkalmazási terület Az alapozó alkalmas felületszilárdításra SikaBond® parkettaragasztók feldolgo-
zása előtt pl. beton, cement- és anhidritesztrich, homokszórt öntöttaszfalt illetve 
egyéb régi alapfelületeken. 

 

Termékelőnyök  
 
 
 
 
 
 
 

Nedvességzárás cementesztrichen 4%-ig (CM-készülékkel mérve) 
Nedvesség a parkettaragasztáshoz megfelelő 
Jó behatolás és szilárdítás 
Nem kell homokszórni az alapozót 
Egyrétegű feldolgozás 
Megfelelően előkészített régi alapfelületre is feldolgozható 
Könnyű feldolgozás 
Alacsony viszkozitás 

Termékadatok 
 

Megjelenés  

Szín Kék 

Szállítás 10 kg  (A+B)  

Tárolás 
 

Tárolási feltételek / 
eltarthatóság 

Felbontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen +10 °C és +25 °C között 
legalább 2 évig tárolható. 
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Sika® Primer-MB 
Epoxigyanta alapozó SikaBond parkettaragasztókhoz 



 
 
 

 

Műszaki adatok 
 

Kémiai megnevezés Oldószermentes, kétkomponensű epoxigyanta 

Sűrűség 1,1 kg/dm3  DIN 53 217 

Alkalmazási hőmérséklet -40 °C és +70 °C között   

Mechanikai / fizikai 
tulajdonságok 

 

Nyomószilárdság ~ 70 N /mm² (7 nap után, +23 °C, 50% relatív páratartalom) 
  

Shore A keménység ~ 83 (7 nap után, +23 °C, 50% relatív páratartalom) 
  

Rendszeradatok 
 

Feldolgozási tudnivalók 
 

Felhasználás/adagolás 0,4-0,6 kg/m², az alapfelület nedvszívóképességétől függően. 
A SikaBond® parkettaragasztók feldolgozása előtt a Sika® Primer-MB-t nem sza-
bad homokkal beszórni.   

Alapfelület követelményei Az alapfelület kellően teherhordó legyen. A felület sima, finoman érdes, szilárd, 
száraz (a nedvességtartalom CM-készülékkel mérve cementesztrichnél max. 
4%, anhidritesztrichnél max. 0,5%, padlófűtésnél max. 0,3% lehet), megkötetlen 
vagy leporló részektől mentes legyen. Az öntött aszfaltnak homokoltnak kell 
lenni. 

Alapfelület előkészítés A nem kellően teherbíró felületi réteget, valamint a szennyeződéseket mechani-
kusan, pl. csiszolással vagy marással távolítsuk el. A régi ragasztómaradványt 
lehetőleg maradéktalanul távolítsuk el.  

Feldolgozási feltételek / 
korlátozások 

 

Alapfelület hőmérséklete Legalább:   + 10 °C  
Legfeljebb: + 30 °C 
Legalább 3 °C-al a harmatpont felett 

Levegő hőmérséklete Legalább:   + 10 °C  
Legfeljebb: + 30 °C 
Legalább 3 °C-al a harmatpont felett 
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Alapfelület nedvessége Padlófűtés nélkül: 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

cementesztrich: 4% (CM-készülékkel mérve) 
anhidritesztrich: 0,5% (CM-készülékkel mérve) 
magnezitesztrich: 3-12% (CM-készülékkel mérve), a szerves alkotórészek-
től függően 

Padlófűtés esetén: 
cementesztrich: 4% (CM-készülékkel mérve) 
anhidritesztrich: 0,3% (CM-készülékkel mérve) 
magnezitesztrich: 3-12% (CM-készülékkel mérve), a szerves alkotórészek-
től függően 

Az alapfelület megengedett nedvességét és minőségét az adott esetben a par-
ketta gyártójának kell közölni. 

Feldolgozási utasítás 
 

Keverés  3 rész A   : 1 rész B tömegarány  
100 rész A   :  37 rész B térfogatarány 

 A Sika® Primer-MB "A" és "B" komponenseit az előírt keverési arányban elek-
tromos keverőgéppel (kb. 300 - 400 ford/perc) intenzíven keverjük össze; a 
szükséges mennyiségű 0,1-0,3 mm-es szemszerkezetű kvarchomokot is ekkor 
adagoljuk. 
A keverési idő legalább 3 perc legyen, s csak akkor lehet befejezettnek tekinteni, 
ha homogén keverék állt elő. A bekevert anyagot egy tiszta edénybe át kell töl-
teni, s újra röviden át kell keverni. 

Feldolgozási mód / 
eszközök 

A Sika® Primer-MB-t egy nylon hengerrel teljes felületen vigyük fel az alapfelü-
letre, ügyelve a teljes fedésre. 
A SikaBond ragasztók alatt réteg esetén nem szabad beszórni homokkal. 

Tisztítás A keverő- és feldolgozási eszközöket használat után azonnal, ill. rövid idő múlva 
Colma-Reinigerrel tisztítsuk. A kikeményedett anyagot csak mechanikus úton le-
het eltávolítani. 

Feldolgozási idők +10 °C  kb. 60 perc 
+20 °C  kb. 30 perc 
+30 °C  kb. 15 perc 
Ezt követően a keverék feldolgozásra alkalmatlan. Semmi esetre se adjunk 
hozzá oldószert! 

Kikeményedési 
feltételek 

 

Fontos - 

- 

Amennyiben a Sika® Primer-MB réteg már több, mint 36 órája elkészült, ellen-
őrizzük és tisztítsuk. 
Betonfödémen közvetlenül vagy szigeteletlen aljzaton történő felhasználáskor 
kérjük, forduljon műszaki tanácsadó szolgálatunkhoz. 

Biztonsági 
előírások 

 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

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. 
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Jogi tudnivalók 
 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó informáci-
ókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendel-
kezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a ter-
méket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen infor-
mációkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni 
körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre 
vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe 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 rendelkezé-
sére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a 
címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunk-
nál. 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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ika Hungária Kft. 
117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
el. +36 1 371-2020 
ax +36 1 371-2022 

nfo@hu.sika.com www.sika.hu 


