
FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT
Sika® Primer-3 N
PRAJMER ME BAZË TRETËSI PËR METALE DHE NËNSHTRESA POROZE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Sika® Primer-3 N është prajmer me bazë tretësi dhe
me 1 përbërës.

PËRDORIMET
Sika® Primer-3 N është krijuar për përdorimin e
produkteve Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® dhe
Sikasil® mbi nënshtresa poroze (p.sh. betoni) dhe
metalet.

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE
Aplikim i lehtë▪
I papërshkueshëm nga uji▪
Kohë e shkurtër tharjeje▪

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN
Baza kimike përbërje rrëshire epokside me 1 përbërës dhe bazë tretësi

Ambalazhi shishe 250 ml, 6 shishe/ kuti
shishe 1 l, 4 shishe/kuti
kanaçe 5 l

Ngjyra Transparent

Jetëgjatësia Sika® Primer-3 N ka jetëgjatësi prej 9 muajsh nga data e prodhimit, nëse
ruhet në ambalazhin origjinal, të pahapur dhe të padëmtuar dhe nëse
plotësohen kushtet e magazinimit.

Kushtet e magazinimit Sika® Primer-3 N duhet të ruhet në kushte të thata, i mbrojtur nga
rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor dhe në temperatura midis +5°C dhe +25°C.

Dendësia ~ 1.00 kg/l (ISO 2811-1)

Përmbajtja e substancave të ngurta ~ 34%

Viskoziteti ~10 mPa*s (ISO 3219)

INFORMACIONE PËR APLIKIMIN
Konsumimi Prodhim për litër Metra linear për litër

Mbi nënshtresa poroze 5 m2 250 m
Mbi nënshtresa
joporoze

8 m2 400 m
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Temperatura e mjedisit +5 °C deri në +40 °C, min. 3 °C mbi temperaturën e pikës së vesës

Temperatura e nënshtresës +5 °C deri në +40 °C

Koha e pritjes për veshjen / spërkatjen
e dytë, pas tharjes së veshjes së parë

Min. 30 minuta
Max. 8 orë

UDHËZIME APLIKIMI
PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Nënshtresa duhet të jetë e pastër, e thatë, e
qëndrueshme dhe homogjene, pa vaj dhe graso,
pluhur dhe grimca të lira. Korja e çimentos duhet të
hiqet.

METODA E APLIKIMIT / MJETET

Aplikoni Sika® Primer-3 N me furçë ose rul të thatë mbi
nënshtresë. Sika® Primer-3 N duhet të aplikohet vetëm
një herë. Mbylleni mirë ambalazhin pas çdo përdorimi.

MIRËMBAJTJA E MJETEVE

Pastroni të gjitha veglat dhe pajisjen e aplikimit
menjëherë pas përdorimit. Pas tharjes, materiali i
mbetur mund të hiqet vetëm mekanikisht.

DOKUMENTA SHTESË
Fleta e të dhënave të sigurisë▪
Tabela e trajtimit paraprak për izolimin & ngjitjen▪
Method Statement për izolimin e fugave▪
Manual teknik për izolimin e fasadave▪

KUFIZIME
Sika® Primer-3 N duhet të përdoret brenda 1 muaji
pas hapjes.

▪

Prajmeri që është kthyer në xhel apo është ndarë
duhet hedhur.

▪

Prajmerat shërbejnë për përmirësimin e ndërkapjes.
Nuk zëvendësojnë pastrimin e duhur të sipërfaqes
dhe as nuk përmirësojnë ndjeshëm rezistencën e
sipërfaqes.

▪

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT
Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë
me të dhënat e produktit bazohen mbi prova
laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të
ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën
kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE
Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve
të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund
të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi,
këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit
(botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.

EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI
Për informacione dhe udhëzime rreth përdorimit,
magazinimit dhe asgjësimit të sigurt të produkteve
kimike, përdoruesit duhet t' i referohen Fletës me të
Dhënat e Sigurisë (Safety Data Sheet, SDS) më të
fundit, e cila përmban të dhëna fizike, ekologjike,
toksikologjike dhe të tjera që lidhen me sigurinë gjatë
përdorimit të produktit.
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SHËNIME LIGJORE
Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të
bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të
produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe
bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e
kompanisë për produktet kur ato magazinohen,
përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në
përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër,
dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale
të aplikimit, janë të tilla saqë asnjë garanci nuk mund
të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e
tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet
asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj
afere ligjore kundër kompanisë në bazë të
informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me
shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj
forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të
kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim
dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit
të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të
personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha
porositë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth
shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet
gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të
fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do
të jepen sipas kërkesës.
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