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PRODUKTOVÝ LIST

SikaPower®-2900 Primer
Primer pro SikaPower® produkty určený pro opravy plastů

TYPICKÉ  PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠ Í  ÚDAJE  JSOU UVEDENY V  BEZPEČNOSTNÍM L ISTU)
Chemická báze Adhezní přípravek na bázi rozpouštědel
Barva (CQP001-1) Bezbarvý, čirý
Aplikační teplota 5 ─ 40 °C
Aplikační metoda Sprej
Vydatnost v závistlosti na porozitě substrátů 20 ml/m2 

Čas odvětrání                                                                                                        minimum
                                                                                                      maximum

5 minut A

2 hodin A

Skladovatelnost 36 měsíců B

POPIS
SikaPower®-2900 Primer je speciálně formu-
lovaný pro přípravu podkladu před lepením 
speciálních Sika-Power® produktů pro opravy 
plastů.
SikaPower®-2900 Primer je bezbarvý adhezní 
přípravek na bázi rozpouštědel pro úpravu ad-
heze série produktů SikaPower®-2900.

VÝHODY
Jednoduchá aplikace sprejem▪
Rychlé vysychání▪
Ú p r a v a  a d h e z e  p r o  r ů z n é  d r u h y  
plastových substrátů

▪

OBLASTI  POUŽIT Í
SikaPower®-2900 Primer se používá pro zvý-
šení adheze při lepení široké škály materiálů z 
plastů.
V případě použití materiálů náchylných k 
praskání napětím (ESC) vyhledejte technické 
oddělení Sika Industry, která provede ověřo-
vací / schvalovací testy.
Tento produkt je vhodný pouze pro profesio-
nální uživatele. Před aplikací je nutno usku-
tečnit testy adheze s aktuálními podklady a 
podmínkami.
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ZPŮSOB APL IKACE  PENETRACE

Př íprava  pro  nanesen í  pr imeru
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený všech 
mastnot, olejů, prachu a dalších nečistot.

Apl ikace  pr imeru
Aplikace SikaPower®-2900 Primer ze spreje 
umožňuje tenký a rovnoměrný nános/povlak 
v krátkých dávkách, aby nedošlo ke kapání 
pr imeru.  Ideá ln í  ap l ikačn í  tep lota  a  
teplota podkladů je mezi 15 a 25°C.
SikaPower®-2900 Primer musí být nanesen 
pouze jednou. V případě, že ošetřená plocha 
není slepena během maximální doby odvětrá-
ní, je nutné proces aktivace opakovat, ale 
pouze jednou. Spotřeba a způsob aplikace zá-
visí na konkrétní povaze podkladů.

DŮLEŽ ITÉ  POZNÁMKY
SikaPower®-2900 Primer obsahuje rozpouště-
dlo, které může ztížit povrchovou úpravu ně-
kterých čerstvě nanesených barev. Pro ověře-
ní musí být provedeny předběžné zkoušky.
Nikdy neaplikujte SikaPower®-2900 Primer na 
porézní podklady, protože nemusí následně 
úplně vyschnout, čímž se zabrání lepení ne-
bo tmelení. V případě potřeby chraňte sou-
sední povrchy krytím.
Nesmí se používat k obrábění/leštění výrob-
ků nebo jako čisticí prostředek.

DALŠ Í  INFORMACE
Výše uvedené informace slouží pouze pro 
obecnou orientaci. V případě, že potřebujete 
ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek 
kontaktujte technické centrum Sika Industry.
Kopie následujících dokumentů jsou k dispozi-
ci na vyžádání:

Bezpečnostní list produktu▪
Obecné pokyny pro opravu plastů▪

INFORMACE O BALENÍ

Aerosol plechovka 200 ml

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto do-
kumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z 
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, 
mohou být skutečně naměřené hodnoty odliš-
né.

BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE
Informace a pokyny týkající se bezpečné ma-
nipulace, skladování a likvidace chemických 
výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpeč-
nostního listu, který obsahuje také fyzikální, 
ekologické, toxikologické a ostatní údaje týka-
jící se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ  DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a 
použití výrobků společnosti Sika koncovými 
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na zá-
kladě stávajících znalostí a zkušeností společ-
nosti Sika s těmito výrobky za předpokladu 
řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními 
společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k roz-
dílům v materiálech, podkladech a ve skuteč-
ných podmínkách v daném místě dovozovat z 
těchto informací ani z písemných doporučení 
či jiného poskytnutého poradenství žádnou 
záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z ja-
kéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku 
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhod-
ný pro zamýšlené použití a účel. Společnost 
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých 
výrobků. Je nutné respektovat majetková prá-
va třetích osob. Veškeré objednávky přijímá-
me v souladu s Obchodními a dodacími pod-
mínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy 
povinni prostudovat si poslední verzi produk-
tového listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na 
www.sika.cz .
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