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PRODUKTDATABLAD

Sika® Primer-210
Ikke-pigmenteret, opløsningsmiddelbaseret primer til metal

TYPISK  PRODUKTDATA (MERE INFO SE  S IKKERHEDSDATABLAD)
Kemisk base Opløsningsmiddelbaseret epoxy løsning
Farve (CQP001-1) Farveløs, svagt gul
Tørstofindhold 34 %
Påføringstemperatur 5 ─ 40 °C
Påføringsmetode Pensel, filt- eller skumapplikator
Dækkeevne afhænger af overfladens porøsitet 50 ml/m2

Afdampningstid over 15 °C
under 15 °C

højst

10 minutter A

30 minutter A

24 timer A

Holdbarhed 9 måneder B

CQP = Corporate Quality Procedure A) temperatur og afdampnngstid kan være forskellige afhængig af materialet
B) opbevares opretstående i en forseglet beholder et tørt sted ved højst 25 °C

BESKRIVELSE
Sika® Primer-210 er en opløsningsmiddelba-
seret farveløs til svagt gul primer som reage-
rer med fugt og danner et tyndt lag. Dette lag 
fungerer som en forbindelse mellem underla-
get og limen. Sika® Primer-210 er specielt ud-
viklet til behandling af bindingsflader inden 
påføring af Sikas 1-komponent polyuretanere.

ANVENDELSESOMRÅDER
Sika® Primer-210 bruges til at forbedre ved-
hæftningen på mange metaller såsom alumi-
nium, stål og ikke-jernholdige metaller. Pri-
meren kan også bruges til at øge vedhæftnin-
gen af Sikasil® fugemasse og lime.
Hvis Sika® Primer-210 skal anvendes på mate-
rialer der er tilbøjelige til at få spændingsrev-
ner kontakt da plastproducenten for rådgiv-
ning og udfør tests på aktuelle overflader.
Dette produkt er kun egnet til erfarne profes-
sionelle brugere.
Tests med de aktuelle overflader og betingel-
ser skal udføres for at sikre vedhæftning og 
materialekompatibilitet.

PÅFØRINGSMETODE
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for 
fedt, olie, støv og skidt. Vedhæftningen på un-
derlag kan eventuelt forbedres ved at tilføje 
og/eller kombinere forberedelsesprocesser 
som f.eks. skrubning, rengøring og aktivering 
inden påføring af primer.

Pr imerpåfør ing
Påfør et tyndt, men dækkende lag Sika® Pri-
mer-210 med en pensel, filt- eller skumappli-
kator.
Sika® Primer-210 har termo-plastiske egen-
skaber op til 3 dage efter påføring, derfor skal 
højere temperatur eller tidlig stress på limom-
rådet undgåes.
Ideel påførings- og overfladetemperatur er 
mellem 15 °C og 25 °C. Sika® Primer-210 skal 
kun påføres én gang. Man skal sørge for, at 
påføringen giver tilstrækkelig tæt dækning. 
Forbrug og påføringsmetode afhænger af 
overfladens specifikke karakter. Luk beholde-
ren tæt igen straks efter hver brug.
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VIGTIGT
Sika® Primer-210 er et fugtreaktivt system. 
For at bevare produktkvaliteten er det vigtig 
at genforsegle beholderen med plastinderfor-
ingen straks efter brug. Så snart behandlingen 
af overfladen er udført, skal hætten skrues 
fast. Bortskaf produktet ca. en måned efter 
åbning, hvis det bruges ofte eller efter to må-
neder i tilfælde af sjældent brug. Ved gele-
ring, skillen eller en betydelig øgning i viskosi-
tet bemærkes, kasseres primeren straks. For-
tynd eller bland aldrig dette produkt med an-
dre stoffer. Hvis det bruges på gennemsigtige 
eller gennemskinnelige overflader som plast 
osv., skal der anvendes en passende UV-be-
skyttelse.

YDERL IGERE  INFORMATION
Disse oplysninger er kun beregnet til generel 
vejledning. Rådgivning om specifikke anven-
delsesområder er tilgængelig på anmodning 
fra Sika Teknisk Service.
Der kan bestilles kopier af følgende publika-
tioner:

Sikkerhedsdatablad▪

EMBALLAGE INFORMATION

Dåse
250 ml 

1000 ml

BASISVÆRDIER
Alle tekniske data nævnt i dette produktdata-
blad er baseret på laboratorieforsøg. De aktu-
elle data kan afvige af grunde uden for vores 
indflydelse.

MILJØ OG S IKKERHEDSINFORMATION
Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsda-
tablad (SDS) for produktet, før de bruger det. 
Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger 
og råd om sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse af kemiske produkter og inde-
holder fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK
Enhver oplysning om eller forslag til brug af 
Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbruge-
re af produktet, er afgivet i god tro efter vore 
egne erfaringer og baseret på godkendt prak-
sis og det teknologiske og videnskabelige er-
kendelsesniveau på tidspunktet for meddelel-
se af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke 
medfører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå 
af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er kø-
bers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore pro-
dukter er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstem-
melse med meddelte forskrifter og under 
hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater und-
gås. Enhver ordre er alene accepteret og en-
hver leverance alene effektueret i henhold til 
Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og leve-
ringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ik-
ke systematisk. Nærværende datablad er ude-
lukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vej-
ledende, med mindre andet er angivet.
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