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TUOTETIETOESITE

SikaTack® Panel Primer
Pigmentoitu,  l iuot inpohjainen tartuntaprimer S ikaTack® Panel  - l i imausjär jestelmään

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus Liuotinpohjainen epoksiliuos
Väri (CQP001-1) musta
Kiintoainepitoisuus 32 %
Levityslämpötila 5 - 40 °C
Tuotteen käyttäminen Pensseli, huopa tai kertakäyttöinen PCA -

vaahtolevitin
Peittävyys Riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta 50 ml/m2

Kuivumisaika                                                                                                             ≥ 15 °C
                                                                                                            < 15 °C

                                                                                                      maksimi

10 minuuttia
30 minuuttia
8 tuntia

Säilyvyys 9 kuukautta A

CQP = Corporate Quality Procedure
A) varastoituna suljetussa alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa, kuivissa olosuhteissa ≤ 
25 °C

KUVAUS
SikaTack® Panel Primer on liuotinpohjainen 
musta primer, joka reagoi/kuivuu ilman kos-
teudesta muodostaen ohuen kalvon. Tämä 
tartuntakalvo liittää toisiinsa materiaalipinnat 
ja liimamassan. 
SikaTack® Panel Primer on erityisesti kehitetty 
liimattavien alueiden tartunta-aineeksi ennen 
SikaTack® Panel -liimamassan levittämistä. Si-
kaTack® Panel Primer kuuluu osaksi taloudel-
lista, tuulettuvataustaisten julkisivulevyjen 
piilokiinnitysmenetelmää. SikaTack® Panel -lii-
makiinnitysjärjestelmässä julkisivulevyt ovat 
näkymättömästi kiinnitettynä pystysuuntaisiin 
tukiprofiileihin.

KÄYTTÖKOHTEET
SikaTack® Panel Primer käytetään paranta-
maan tartuntaa huokoisilla- ja metallipinnoilla 
kuten alumiini, puu, keraami, kuitusementti ja 
luonnonkivi. 
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyt-
töön. Tuote tulee testata todellisilla materiaa-
lipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja 
yhteensopivuusominaisuuksien varmistami-
seksi.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Primeroitavien materiaalipintojen tulee olla 
kuivia ja puhtaita eikä niissä saa olla rasvaa, 
öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia. Primerin tar-
tuntakykyä voi parantaa materiaalipinnalle 
suoritettu mattahionta, puhdistus- ja aktivoin-
tipyyhintä.

Käyt tökohde
Ravista avaamatonta SikaTack® Panel Primer 
pulloa voimakkaasti, kunnes kuulet sekoitin-
kuulien liikkuvan vapaasti. Jatka ravistamista 
vielä minuutin ajan, jonka jälkeen levitä tuo-
tetta ohut, peittävä kalvo pensselillä, huopa-
tyynyllä tai PCA -vaahtolevityspalalla. Ihan-
teellinen tuotteen / materiaalipintojen levi-
tyslämpötila on 15 °C ja 25 °C välillä. 
SikaTack® Panel Primer levitetään vain ker-
taalleen alustan peittäväksi ohueksi kalvoksi. 
Menekki ja levitystapa riippuvat materiaali-
pinnan luonteesta. Sulje pullon sisä- ja ulko-
korkki tiiviisti heti jokaisen käyttökerran jäl-
keen.
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TÄRKEÄ HUOMIO
SikaTack® Panel Primer on kosteuteen reagoi-
va tuote. Tuotteen toimivuuden ja laadun 
kannalta on tärkeää sulkea alumiinipullo läpi-
näkyvällä muovisella sisäkorkilla heti primerin 
annostelun jälkeen. Materiaalipintojen prime-
roinnin jälkeen sulje pullo lisäksi mustalla 
muovisella ulkokorkilla kiertäen kiinni. Primer 
-pullon käyttöikä ensimmäisestä avauskerras-
ta laskien on noin yksi kuukausi päivittäisessä 
käytössä ja kaksi kuukautta epäsäännöllisessä 
käytössä. Poista tuote käytöstä mikäli prime-
rin koostumus on muuttunut geelimäiseksi, 
ainesosat erottuneet tai tuotteen viskositeetti 
on voimakkaasti noussut. Tuotetta ei saa 
ohentaa eikä sekoittaa muiden aineiden kans-
sa.

L ISÄT IETOJA
Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tar-
kempia tietoja sekä projektikohtaista neuvon-
taa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn tek-
nisestä neuvonnasta.
Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

Käyttöturvallisuustiedotteet▪

PAKKAUSTIEDOT

Pullo 1000 ml

TUOTETIEDON PERUSTA
Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie-
dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli-
set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen 
valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT
Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetus-
ta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa 
käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin 
käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on 
tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-
sista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

HUOMAUTUS
Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-
tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-
pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-
rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen 
ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-
ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että 
mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, 
mistään kirjallisista suosituksista tai annetuis-
ta neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-
det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-
mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-
siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän 
on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-
toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäes-
sä.
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