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Primer T 501 

Primer T 501 
Primer pre Sarnaplast® 2235 

Popis produktu Polyméry v organických rozpúšťadlách  

Použitie Primer T 501 je produkt pripravený na okamžité použitie. Používa sa ako primer pri 
aplikovaní Sarnaplast® 2235 na absorbujúce podklady/ kovy/ Sarnafil® T.  

Charakteristiky / výhody     ���� Jednoduché použitie  

���� Veľmi dobrá priľnavosť na rôzne konštrukčné povrchy a podklady   

���� Vhodné podklady:  

- absorbujúce podklady, betón, odľahčený betón, náter, tehla  

- kovy 

- Sarnafil® T 

���� Aplikácia štetcom (nachádza sa vo vrchnáku) 

Údaje o produkte  

Forma  

Konzistencia kvapalina 

Farba  modrá  

Balenie    Plechovka: 250 ml (štetec integrovaný vo vrchnáku)  

Balenie:      krabica s 50 plechovkami alebo samostatná plechovka 

Skladovanie 
 

Skladovacie podmienky Skladovať v suchom, dobre odvetranom prostredí, pri teplote medzi +5°C až 
+30°C. 

Životnos ť    Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom, 
neotvorenom a nepoškodenom balení. Dátum expirácie je uvedený na plechovke.  
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Technické údaje 
 

Chemická báza  Primer na báze polymérov. Obsahuje rozpúšťadlá.  

Hustota  ~ 0,75 g/cm3 (+20°C) 

Informácie o 
systéme   

Skladba systému  Doplnkové produkty: Sarnaplast® 2235 
  Sarnafil® T Clean  
  Sarna Cleaner 

Kompatibilné podklady:                     betón, tehla, omietka, kov, keramika, náter   
                                                          Sarnafil® T 

Aplika čné podmienky / 
limity  

Spotreba Spotreba závisí od nerovnomernosti a nasiakavosti podkladu, približne 1 plechovka 
na 12 kartuší Sarnaplast® 2235.  

Príprava podkladu Podklad musí byť odolný voči rozpúšťadlám, pevný, čistý, suchý, bez cudzích, 
rušivých predmetov, ako aj bez prachu a mastnoty.  

Kompatibilita Nesmie sa používať na Sarnafil® G/S 
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Pokyny pre aplikáciu  

Aplika čné metódy  Aplikujte iba v suchom počasí pri teplotách minimálne +5°C. Pred aplikovaním s a 
uistite, že je podklad čistý, suchý a bez mastnoty.                                                    
Ak je silne znečistený alebo zamastený, kovová platňa musí byť pred nanesením 
primera vyčistená čističom. 

Primer T 501 je produkt pripravený na okamžité použitie a nesmie sa riediť alebo 
miešať s inými produktmi. Pred použitím primer dôkladne premiešajte. Naneste 
rovnomerný tenký náter Primeru T 501 na oblasť, ktorá sa použije na tmelenie so 
Sarnaplast® 2235. Absorbujúce podklady môžu potrebovať dva nátery. Nechajte 
dôkladne vyschnúť.   

Čas schnutia závisí vo veľkej miere od počasia, charakteru podkladu a množstva 
naneseného primeru, ale približne je 60 minút na absorbujúcich podkladoch a cca 
30 minút na neabsorbujúcich podkladoch.     

Náradie:  
použite štetec   

Čistenie náradia Náradie a zariadenie môže byť očistené pomocou Sarna Cleaner/ Sarnafil® T Clean 
okamžite po použití.  

Poznámky k aplikácii / 
Limity 

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli! 

Teplotné limity pre zabudovanie Primeru T 501: 
Teplota podkladu:  min. +5°C, bez mrazu 
Teplota vzduchu:  min. +5°C 

 
Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. Sarnaplast® 2235 / čističov sa 
môže vykonať iba pri teplote nad +5°C. Prosím preštudujte si prí slušné produktové 
listy.  

 
Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej 
ako +5°C kvôli bezpe čnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.  

 

Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien 
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať 

Miestne 
obmedzenia 

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie 
tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti 

Podrobné informácie ohľadne bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie 
chemických produktov nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov (KBÚ), 
ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje. Informácie týkajúce 
sa legislatívy REACH sa nachádzajú v aktuálnej KBÚ.   
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Právne oznámenia 
Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 
Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a 
skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  

 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                                                         

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok. 
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Sika Slovensko spol. s r.o.,  Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory 
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42       e-mail: sika@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                   http://www.sika.sk  
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