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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor® Marine Primer C
ΕΓΧΡΩΜΟ, ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Γ ΙΑ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ  ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Χημική βάση Υδατικής βάσης διάλυμα SBR
Χρώμα (CQP001-1) Λευκό
Περιεχόμενο σε στερεά 50 %
Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ─ 40 °C
Μέθοδος εφαρμογής Με ρολό
Κατανάλωση σε χάλυβα

σε κονιάματα
75 ml/m2

150 - 300 ml/m2

Χρόνος ξήρανσης                                                                                                        ελάχιστος
                                                                                                      μέγιστος

1 ώρα A

24 ώρες A

Διάρκεια ζωής 12 μήνες B

CQP = Εταιρική Διαδικασία Ποιότητας A) 23 °C / 50 % Σ. Υ.
B) αποθηκευμένο στο σφραγισμένο δοχείο, σε κάθετη θέση, σε ξηρές συνθήκες και θερμο-
κρασία μεταξύ 5 και 25 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Sikafloor® Marine Primer C είναι υδατικής 
βάσης αστάρι λευκής απόχρωσης, που δια-
μορφώνει λεπτό φιλμ μετά την εξάτμιση του 
περιεχόμενου νερού του. Το φιλμ αυτό ενερ-
γεί ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο υποστρω-
μάτων.
Το Sikafloor® Marine Primer C είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες 
πριν τη διάστρωση τσιμεντοειδών προϊόντων 
της σειράς Sikafloor® Marine.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ελέγξιμη κατάσταση εφαρμογής - γίνεται 
διαφανές όταν στεγνώσει

▪

Εύκολο στην εφαρμογή με μακρύτριχο ρολό▪
Κατάλληλο για υποστρώματα χάλυβα και 
τσιμεντοειδούς βάσης

▪

Υδατικής βάσης▪

ΠΕΔΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Sikafloor® Marine Primer C χρησιμο-
ποιείται για βελτίωση της πρόσφυσης πριν 
την εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης 
προϊόντων, όπως της σειράς Sikafloor® 
Marine, Thermo Light N και KG, σε υποστρώ-
ματα κονιαμάτων και ασταρωμένου χάλυβα. 
Είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική εφαρ-
μογή. 
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για έμπει-
ρους χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πει-
ράματα υπό πραγματικές συνθήκες και με τα 
πραγματικά υποστρώματα ώστε να επιβεβαι-
ώνεται η πρόσφυση και η συμβατότητα του 
υλικού.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στε-
γνές και απαλλαγμένες από γράσο, λάδια, 
σκόνη και ρύπους. 
Σε θερμοσυγκολλημένες ραφές και σε φθαρ-
μένες περιοχές (περιοχές υψηλής κυκλοφο-
ρίας) συχνά απουσιάζει το αστάρι. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις η περιοχή πρέπει να αποκατα-
σταθεί. Καθαρίστε με τριβείο ή μεταλλική 
βούρτσα και προετοιμάστε την επιφάνεια 
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του 
ασταριού. Εφαρμόστε ξανά το αστάρι ακο-
λουθώντας την κατάλληλη διαδικασία.

Εφαρμογή
Ανακινήστε το δοχείο του Sikafloor® Marine 
Primer C πολύ καλά και εφαρμόστε μία λε-
πτή, αλλά πλήρους επικάλυψης στρώση με 
μακρύτριχο ρολό. 
Για εφαρμογές σε καταστρώματα με αστάρι 
αλουμινίου ή υψηλής περιεκτικότητας σε 
ψευδάργυρο, θα πρέπει να εφαρμόζεται μία 
στρώση SikaCor® ZP Primer ή άλλου κατάλλη-
λου ασταριού πριν την εφαρμογή του 
Sikafloor® Marine Primer C.
Σε πορώδη υποστρώματα απαιτείται εφαρ-
μογή του ασταριού σε δύο βήματα: Στο πρώ-
το βήμα, το Sikafloor® Marine Primer C αραι-
ώνεται με 20 % πόσιμο νερό και εφαρμόζεται 
σε λεπτή στρώση. Μόλις αυτή η στρώση γίνει 
από λευκή/ελαφρώς μπλε διαφανής, εφαρ-
μόζεται στρώση Sikafloor® Marine Primer C 
χωρίς αραίωση. Όταν και αυτή η στρώση του 
Sikafloor® Marine Primer C αλλάξει απόχρω-
ση από λευκή/ελαφρώς μπλε σε διαφανή, η 
επιφάνεια είναι έτοιμη για την εφαρμογή του 
κονιάματος. Λάβετε υπόψη πως η στρώση 
του ασταριού παραμένει ελαφρώς κολλώδης, 
ακόμη και μετά τη χρωματική αλλαγή του.
Το ιδανικό θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής 
και υποστρώματος κυμαίνεται μεταξύ 15 °C 
και 25 °C.
Η κατανάλωση και η μέθοδος εφαρμογής 
εξαρτώνται από την ειδική φύση του υπο-
στρώματος. Επανασφραγίστε ερμητικά το δο-
χείο μετά από κάθε χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Να μην εφαρμόζετε το Sikafloor® Marine 
Primer C σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C. 
Ανοιχτά δοχεία πρέπει να απορρίπτονται με-
τά από περίπου έναν μήνα από το άνοιγμα. 
Εάν παρατηρηθεί σχηματισμός gel, διαχωρι-
σμός ή σημαντική αύξηση του ιξώδους του 
υλικού, απορρίψτε το άμεσα.
Ποτέ μην αραιώνετε το προϊόν με καμία ου-
σία που δεν αναφέρεται στο πεδίο της Εφαρ-
μογής.
Το Sikafloor® Marine Primer C πρέπει να δια-
τηρείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 25 
°C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης. Μην το εκθέτετε σε άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία ή παγετό. Ο παγετός θα 
καταστρέψει το προϊόν και συνεπώς απορ-
ρίψτε το Sikafloor® Marine Primer C εάν εκτε-
θεί σε τέτοιες συνθήκες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν 
έγγραφο αποτελούν αποκλειστικά γενικές 
οδηγίες. Ειδικές πληροφορίες για συγκεκρι-
μένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν 
ζήτησης στο Τμήμα Υποστήριξης Βιομηχανι-
κών Εφαρμογών της Εταιρείας. Αντίγραφα 
των ακόλουθων 
εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας▪
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δοχείο 10 kg

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε 
αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζο-
νται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματι-
κά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφορο-
ποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκει-
νται στον έλεγχο μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΥΓΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την 
απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι 
χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο 
πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (
Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει 
φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα 
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις 
που αφορούν στην εφαρμογή και τελική 
χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με 
καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα 
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα 
προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησι-
μοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονι-
κές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις 
της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συ-
νθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την 
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των 
εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών 
υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων 
οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
να ελέγχουν την καταλληλότητα των 
προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και 
σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα 
να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων 
της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι 
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται 
δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εται-
ρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του 
τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, 
αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχε-
θούν κατόπιν ζήτησης.
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