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TUOTETIETOESITE

SikaPower®-2900 Primer
Tartunta-aine SikaPower®-2900 -muovinkorjausliimoille

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus Liuotinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1) Väritön, kirkas
Levityslämpötila 5 ─ 40 °C
Tuotteen käyttäminen aerosoli
Peittävyys riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta 20 ml/m2 

Leimahdusaika                                                                                                        minimi
                                                                                                      maksimi

5 minuuttia A

2 tuntia A

Säilyvyys 36 kuukautta B

CQP = Corporate Quality Procedure A) tietyissä käyttökohteissa lämpötila ja haihtumisaika voivat poiketa 
B) varastoituna alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa, kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUVAUS
SikaPower®-2900 Primer on liuotinpohjainen 
väritön tartunta-aine lisäämään SikaPower®-
2900 -muovinkorjausliimojen tarttumista eri 
muovilaatuihin. 
Tuote on erityisesti kehitetty sumutettavaksi 
liimattaville muovipinnoille ennen Sika-
Power®-2900 -muovinkorjausliimojen levittä-
mistä.

TUOTTEEN EDUT
Helposti sumuttamalla annosteltavissa▪
Nopeasti kuivuva▪
Parantaa liiman tartuntaa useilla eri muovi-
pinnoilla

▪

KÄYTTÖKOHTEET
SikaPower®-2900 Primer käytetään paranta-
maan liiman tartuntaa useilla erilaisilla muovi-
pinnoilla. 
Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit 
todellisilla materiaalipinnoilla ennen Sika-
Power®-2900 Primer käyttöä muovilaaduilla, 
joilla on taipumusta jännityssäröilyyn. 
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyt-
töön. Tuote tulee testata todellisilla materiaa-
lipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja 
yhteensopivuusominaisuuksien varmistami-
seksi.
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TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Valmis tus
Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, eikä niis-
sä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai muita epä-
puhtauksia.

Käyt tökohde
Sumuta aerosolipakkauksesta primeriä ohut, 
peittävä kalvo muovipinnalle lyhyinä painal-
luksina välttäen aineen pisaroitumista/valu-
mista.      
Ihanteellinen käyttö- ja materiaalipintojen 
lämpötila-alue on välillä 15 °C  -  25 °C. 
SikaPower®-2900 Primer levitetään vain ker-
taalleen. 
Mikäli primeroitua muovipintaa ei liimata 
tuotteelle ilmoitetun maksimi avoinajan (lei-
mahdusaika) sisällä, tulee primerointi -käsitte-
ly suorittaa kertaalleen uudestaan ennen lii-
mausta. 
Menekki ja annostelutapa riippuvat materiaa-
lipinnan luonteesta.

TÄRKEÄ HUOMIO
SikaPower®-2900 Primer sisältää liuotinainet-
ta, millä voi olla samentava vaikutus tuoreisiin 
maalipintoihin. Varmistu tuotteen soveltu-
vuudesta etukäteen suoritettavalla testillä. 
Vältä levittämästä tuotetta huokoisille materi-
aalipinnoille sillä niissä tuotteen kuivuminen 
ei välttämättä tapahdu täydellisesti, aiheut-
taen mahdollisia muutoksia liimaliitoksen toi-
mintaan. Suojaa liitosta ympäröivät alueet 
tarvittaessa suojateipillä. Tuote ei sovellu käy-
tettäväksi viimeistelyaineena tai puhdistusai-
neeksi.

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▪
Puskuri- ja muoviosien korjausohje sekä Si-
kaPower-2900 muoviosien korjausmenetel-
mä -esite

▪

PAKKAUSTIEDOT

Aerosoli 200 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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