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FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaTack® Panel Primer
Primer pigmentado à base solvente para o sistema SikaTack® Panel Primer

DADOS T ÍP ICOS  DO PRODUTO (DADOS ADIC IONAIS  NA F ICHA DE  DADOS DE  SEGURANÇA)
Base química Solução époxi de base solvente
Cor (CQP001-1) Preto
Teor de sólidos 32 %
Temperatura de aplicação 5 - 40 °C
Método de aplicação Pincel, espuma ou aplicador de feltro
Cobertura dependendo da superfície e porosidade do substrato 50 ml/m2

Tempo de secagem                                                                                                             ≥ 15 °C
                                                                                                            < 15 °C

                                                                                                     máximo

10 minutos
30 minutos
8 horas

Prazo de vida útil 9 meses A

CQP = Corporate Quality Procedure A) Armazenado num recipiente selado, na posição vertical e num local seco a ≤ 25 °C

DESCRIÇÃO
SikaTack® Panel Primer é um primer preto ba-
se solvente, líquido, que cura com a humida-
de e forma uma camada fina. Esta camada 
atua como uma ligação entre os substratos e 
os adesivos.
SikaTack® Panel Primer é especialmente for-
mulado para o tratamento das superfícies de 
colagem antes da aplicação dos adesivos Sika-
Tack® Panel.
SikaTack® Panel Primer é parte de um econó-
mico sistema de fixação de painéis de fachada 
ventilada. Com o sistema SikaTack® Panel, os 
painéis da fachada opaca são colados à subes-
trutura de forma oculta.

ÁREAS  DE  APL ICAÇÃO
SikaTack® Panel Primer é utilizado para pro-
mover a aderência  em substratos porosos ou 
metais como  alumínio, madeira, cerâmica, fi-
brocimento e pedra natural.
Este produto é adequado para utilização ape-
nas por profissionais experientes. Devem ser 
realizados testes nos substratos e condições 
reais da obra para assegurar aderência e com-
patibilidade do material.

MÉTODO DE  APL ICAÇÃO
As superfícies devem estar limpas, secas e 
sem vestígios de gorduras, óleos, poeiras ou 
contaminantes.
A aderência ao substrato pode ser melhorada 
adicionando e /ou combinando processos de 
pré-tratamento, tais como lixagem, limpeza e 
activação antes da aplicação do primário.

Apl i cação
Agite vigorosamente a embalagem de Sika-
Tack® Panel Primer até ouvir a esfera de mis-
tura bater na embalagem. Continue a agitar 
por mais um minuto e aplique uma camada 
única e homogénea com um pincel, espuma, 
ou aplicador de feltro.
A temperatura ideal de aplicação e da superfí-
cie é entre 15 °C e 25 °C.
SikaTack® Panel Primer pode apenas ser apli-
cado uma vez. Deve assegurar que com esta 
aplicação obtém a cobertura necessária. O 
consumo e modo de aplicação dependem da 
natureza dos substratos. Feche o recipiente 
de imediato, após cada uso
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NOTA IMPORTANTE
SikaTack® Panel Primer é um sistema reativo 
que reage com a humidade do ar. De modo a 
manter a qualidade do produto inalterada, é 
necessário fechar imediatamente a embala-
gem com a tampa de plástico interior, após 
cada utilização.
Após concluído o processo de tratamento da 
superfície deve fechar imediate a tampa ros-
cada.
É recomendado descartar o produto aproxi-
madamente um mês após a abertura se usa-
do com frequência ou após dois meses no ca-
so de uso pouco frequente.
Caso exista separação, gelificação ou um au-
mento significativo da viscosidade do produ-
to, rejeite o primário de imediato.
Nunca diluir o produto ou misturar com ou-
tras substâncias.

INFORMAÇÃO ADIC IONAL
As informações aqui descritas são apenas pa-
ra orientação geral. Aconselhamento sobre 
aplicações específicas estão disponíveis medi-
ante solicitação ao Departamento Técnico da 
Sika Indústria.
Cópias das seguintes publicações estão dispo-
níveis quando solicitadas:
-  Ficha de Dados de Segurança

INFORMAÇÃO DE  EMBALAGEM

Frasco 1000 ml

BASE  DOS DADOS DO PRODUTO
Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha 
de Produto são baseados em ensaios labora-
toriais. Resultados obtidos noutras condições 
podem divergir dos apresentados, devido a 
circunstâncias que não podemos controlar.

SAÚDE E  SEGURANÇA
Para informação e aconselhamento sobre o 
manuseamento seguro, armazenamento e eli-
minação de produtos químicos, os utilizado-
res devem consultar as respectivas Fichas de 
Dados de Segurança (FDS) mais recentes con-
tendo os dados físicos, ecológicos, toxicológi-
cos e outros relacionados com a segurança.

EXONERAÇÃO DE  RESPONSABIL IDADE
A informação e em particular as recomenda-
ções relacionadas com aplicação e utilização 
final dos produtos Sika são fornecidas em boa 
fé e baseadas no conhecimento e experiência 
dos produtos sempre que devidamente arma-
zenados, manuseados e aplicados em condi-
ções normais, de acordo com as recomenda-
ções da Sika. Na prática, as diferenças no es-
tado dos materiais, das superfícies, e das con-
dições de aplicação em obra, são de tal forma 
imprevisíveis que nenhuma garantia a respei-
to da comercialização ou aptidão para um fim 
em particular nem qualquer responsabilidade 
decorrente de qualquer relacionamento legal 
poderão ser inferidas desta informação, ou de 
qualquer recomendação por escrito, ou de 
qualquer outra recomendação dada. O produ-
to deve ser ensaiado para aferir a adequabili-
dade do mesmo à aplicação e fins pretendi-
dos. Os direitos de propriedade de terceiros 
deverão ser observados. Todas as encomen-
das aceites estão sujeitas às nossas condições 
de venda e de entrega vigentes. Os utilizado-
res deverãos empre consultar a versão mais 
recente da nossa Ficha de Produto específica 
do produto a que diz respeito, que será entre-
gue sempre que solicitada.
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