
1
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Sika®Primer-3N

برگه اطالعات فنی محصول
Sika® Primer -3N

پرایمر درزگیر های پلی یورتان

اورتان- پلی  پایه  بر  جزئی  تک  Sika®Primer-3Nپرایمر   
اپوکسی حالل دار می باشد.

این محصول به عنوان پرایمر روي الیه هاي متخلخل جهت 
محصوالت  یا   Sikaflex®PRO3 یورتان  پلي  درزگیرهای 

مشابه دیگر به کار می رود.

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی (دانسیته)ل

حالل

ظرف هاي 1 لیتري  و 250 میلي لیتري 

مایع شفاف، نسبتا مات

به مدت 6 ماه پس از تولید در صورت نگهداری در ظرف های باز نشده و اصلی. 
مستقیم  نور  از  دور  گراد.  سانتی  درجه   35 تا   5 بین  دمای  و  خشک  شرایط  در 

آفتاب و یخ زدگی.ل 

حدود 0.98 کیلوگرم بر لیتر

بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد - خشکدمای محیط

ویژگی ها / مزایا
استفاده آسان ■■
وی ژگي مرطوب سازی خوب ■■
مناسب براي استفاده روي الیه هاي نه چندان مرطوب ■■

اطالعات اجرا

توضیح محصول

حدودا 4 تا 6 متر مربع در هر لیتر، بسته به تخلخل سطحپوشش دهی

حداقل   5 درجه سانتی گراد و حداکثر 35 درجه سانتی گراددمای سطح
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روش اجرا

محصولSika®Primer-3N را با استفاده از یک غلتک یا برس 
کنید.  اعمال  یکنواخت  طور  به  و  نازك  الیه  یک  صورت  به 

قبل از اجرای درزگیر حداقل یک ساعت صبر کنید.ل
درزگیر(چسب) باید تا حداکثر 24 ساعت پس از استفاده از 

Sika®Primer -3N استفاده شود.ل

اساس  بر  محصول  اطالعاتی  برگه  این  فنی  اطالعات  کلیه 
تست های آزمایشگاهی هستند. مقادیر واقعی اندازه گیری 

شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.ل

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه   
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.ل

محدودیت هاي محلي

جهت اجتناب از عکس العمل هاي نادر آلرژیکي توصیه مي 
شود که از دستکش هاي حفاظتي استفاده شود. لباس کار 
خاکي شده را عوض کنید قبل از استراحت و بعد از پایان 

کار دست هایتان را بشویید.ل.
قوانین محلي مانند توصیه هاي ایمني و سالمتي روي بسته 

بندی ها باید رعایت شوند.ل

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی

دستورالعمل اجرا

تمیز کردن ابزار

بالفاصله پس از استفاده ابزار و وسایل استفاده شده را با 
حالل محلول در آب Sika Clean  تمیز کنید. مواد سخت شده 

تنها به روش مکانیکی قابل پاك کردن هستند.ل

نکات / محدودیت ها
روي الیه هاي قیري یا روي مواد ساختماني که ممکن است 

تحت تاثیر محصوالت حالل دار باشند، استفاده نشود.ل

حداقل   5 درجه سانتی گراد و حداکثر 35 درجه سانتی گراددمای محیط

حداکثر رطوبت سطح نباید بیش از 8% باشد.ارطوبت سطح

کلیه سطوح باید تمیز، سالم، فاقد روغن و گریس باشند و 
و  خاك  و  گرد  آزاد،  ذرات  کلیه  شوند.  آوری  عمل  خوبي  به 
الیه ها باید به روش مکانیکي و با استفاده از برس سیمی یا 

جریان شن و ماسه پاك شوند.
حال  هر  در  اما  باشد  مرطوب  یا  خشک  است  ممکن  سطح 
باید فاقد آب راکد باشد. توصیه مي شود که اطراف آن را 

بپوشانید تا از احتمال رنگ پریدگي جلوگیري شود.ل

آماده سازی سطح

توصیه های زیست محیطی
شوند.  ریخته  دور  محلي  قوانین  طبق  باید  مواد  مانده  باقي 
طبق  خانگي  هاي  زباله  مثل  شده،  آوری  عمل  کامال  مواد 

موافقت مراجع محلي مسئول قابل دور ریختن هستند.ل

استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

کیفیت سطح

سطح باید تمیز، سالم و خشک، یک دست، فاقد گریس، گرد 
و خاك و ذرات آزاد باشد. همچنین، کلیه الیه های ضعیف و 

رنگ روی سطوح باید به کمک برس سیمی پاك شود.
قوانین و استانداردهای ساختماني باید رعایت شوند.ل

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14
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