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TEHNIČNI LIST

SikaTack® Panel Primer
Pigmentiran temeljni  premaz za s istem SikaTack® Panel  na osnovi  topi l .

OSNOVNE INFORMACI JE  O  IZDELKU DODATNE VREDNOSTI  SO NAVEDENE V  VARNOSTNEM L ISTU.
Kemijska osnova Epoksidna raztopina na osnovi topila
Barva (CQP001-1) črna
Vsebnost suhe snovi 32 %
Temperatura vgradnje 5 - 40 °C
Način vgradnje Čopič ali nanašanje s filcem oz. gobico
Pokrivnost odvisno od poroznosti podlage 50 ml/m2

Čas sušenja                                                                                                             ≥ 15 °C
                                                                                                            < 15 °C

                                                                                                      največ

10 minut
30 minut
8 ur

Čas skladiščenja (CQP081-1) 9 mesecev A

CQP = postopki za zagotavljanje kakovosti skupine Sika A) hranjen v zaprti posodi v pokončnem položaju, v suhem prostoru pri ≤ 25°C

OPIS
SikaTack® Panel Primer je črni temeljni pre-
maz na osnovi topil, ki reagira z vlago in tvori 
tanko plast. Ta plast deluje kot povezava med 
podlago in lepili. SikaTack® Panel Primer je 
posebej narejen za obdelavo veznih površin 
pred nanosom lepil SikaTack® Panel. Sika-
Tack® Panel Primer je del sistema za ekono-
mično, skrito pritrditev prezračevalnih fasad. 
S sistemom SikaTack® Panel so fasadne plošče 
nevidno pritrjene na podkonstrukcijo.

OBMOČJE  UPORABE
SikaTack® Panel Primer se uporablja za izbolj-
šanje lepljenja na poroznih in kovinskih podla-
gah, kot so aluminij, les, keramika, vlaknasti 
cement in naravni kamen. Ta izdelek je prime-
ren samo za izkušene profesionalne uporabni-
ke. Preskusi z dejanskimi podlagami in pogoji 
morajo biti izvedeni, da se zagotovi oprijem in 
združljivost materialov.

NAČIN VGRADNJE
Podlaga za lepljenje mora biti čista, suha  ter 
brez kakršnih koli sledi maščob, olj, prahu in 
drugih nečistoč.
Oprijem na podlage se lahko izboljša z dodaja-
njem in/ali kombiniranjem procesov predob-
delave, kot so matiranje, čiščenje in aktivira-
nje pred nanosom temeljnega premaza.

Uporaba
Temeljito pretresite pločevinko SikaTack® Pa-
nel Primer, dokler mešalna kroglica ne rožlja 
prosto. Nadaljujte s pretresanjem še eno mi-
nuto in nanesite tanek, vendar prekrivni pre-
maz s čopičem ali nanesite s filcem oz. gobico 
Idealna uporaba in temperatura pri nanosu in 
površine je med 15 °C in 25 °C. SikaTack® Pa-
nel Primer se nanese samo enkrat. Paziti je 
treba, da bo ta enkratna uporaba zagotovila 
dovolj gosto pokritost. Poraba in način upora-
be sta odvisni od specifične narave podlage. 
Posodo takoj po vsaki uporabi dobro zatesni-
te.
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POMEMBNO
SikaTack® Panel Primer reagira z  vlago. Da bi 
ohranili kakovost izdelka, je pomembno, da 
takoj po uporabi posodo znova zaprete z no-
tranjim plastičnim pokrovom. Ko je površinska 
predobdelava končana, je treba pokrov priviti. 
Izdelek zavrzite približno en mesec po odpr-
tju, če se uporablja pogosto oziroma po dveh 
mesecih če se uporablja le redko. Če opazimo 
želiranje, ločevanje ali znatno povečanje vi-
skoznosti, ga takoj zavrzite. Tega izdelka nikoli 
ne redčite ali mešajte z drugimi snovmi.

NADALJNJE  INFORMACI JE
Zgornje informacije so zgolj splošnega znača-
ja. V primeru posebnih pogojev izvedbe se po-
svetujte s Sikino tehnično službo.
Na vašo  zahtevo vam bomo posredovali tudi 
naslednje dokumente:

Varnostne liste▪

INFORMACI JE  O  PAKIRANJU

Pločevinka 1000 ml

OSNOVNI  PODATKI
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehnič-
nem listu, temeljijo na laboratorijskih preizku-
sih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razli-
kujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpli-
va.

ZDRAVSTVENE IN  VARNOSTNE IN-
FORMACI JE
Za več informacij in nasvetov o varnem roko-
vanju, shranjevanju in odstranjevanju kemij-
skih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najno-
vejši varnostni list izdelka, na katerem so na-
vedene fizične, ekološke, toksikološke in dru-
ge varnostne informacije.

I Z JAVA O OMEJ ITVI  ODGOVORNOSTI
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o 
vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zago-
tavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja 
in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega 
skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni 
v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, pod-
lage in dejanske razmere ob uporabi izdelka 
razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali ka-
tera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti 
ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo 
glede primernosti za prodajo in določen na-
men uporabe ter kakršno koli odgovornost iz 
naslova katerega koli pravnega razmerja. 
Uporabnik izdelka mora preizkusiti primer-
nost izdelka za načrtovani način in namen 
uporabe. Sika si pridržuje pravico do spre-
memb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba 
lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta na-
ročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni 
pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati 
zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za za-
devni izdelek, katerega izvodi so na voljo na 
zahtevo.
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Sika d.o.o.
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Fax: +386 580 95 33
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