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PRODUKTOVÝ LIST

Sikalastic® EPDM Primer
1-KOMPONENTNÝ PRIMER, KTORÝ SLÚŽI NA SPOJENIE PRODUKTOV SIKAROOF® MTC A SIKALAS-
TIC® STREŠNÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY A EPDM MEMBRÁNY

POPIS PRODUKTU
Sikalastic® EPDM Primer je 1-komponentný primer na 
báze syntetického kaučuku na rozpúšťadlovej báze.

POUŽITIE
Sikalastic® EPDM Primer môžu používať iba skúsení 
profesionálni aplikátori.
 
Primer na EPDM fólie na použitie s:

SikaRoof® MTC▪
Sikalastic® strešné systémy▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
1-komponentný - jednoduchá aplikácia, pripravený 
na okamžité použitie

▪

Zvyšuje priľnavosť k novým aj starým EPDM fóliám▪
Rýchlo schne - pretieranie je možné po 2 hodinách▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Syntetický kaučuk v uhľovodíkovom rozpúšťadle

Balenie 3,80 L (~3,21 kg)

Doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškode-
nom balení, v suchom prostredí pri teplotách medzi 0°C a +30°C. Vždy sa 
riaďte údajmi na obale.

Hustota ~0,845 kg/l  (+23 °C) (EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +40 °C max.

Relatívna vlhkosť vzduchu 85 % maximum

Teplota podkladu +5 °C min. / +40 °C max.

Rosný bod Zabráňte vzniku kondenzácie. 
Teplota podkladu a nevytvrdeného náteru musí byť min. 3°C nad rosným 
bodom.
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Čakací čas/ Pretierateľnosť Teplota Minimálny čakací čas Maximálny čakací čas
+10 °C ~2 hodiny 7 dní
+30 °C ~30 minút 7 dní

Ak je prekročená doba > 24 hodín pred pretieraním, naneste ďalšiu vrstvu. 
Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je potrebné do 24 hodín pretrieť.
Poznámka: Časy sú približné a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, 
ako sú teplota a relatívna vlhkosť.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy, ktoré sa majú natrieť, treba dôkladne 
očistiť bežnými prostriedkami. 
Na potvrdenie dostatočnej prípravy podkladu urobte 
najprv skúšku. 
Podrobné informácie týkajúce sa kvality/ prípravy pod-
kladu a tabuľky primerov sú uvedené v Návode na za-
budovanie: Sikalastic® EPDM Primer.

MIEŠANIE

Sikalastic® EPDM Primer je dodávaný v stave priprave-
nom na okamžité použitie. Pred použitím premiešajte 
3 minúty pomocou nízkootáčkového elektrického lo-
patkového miešača alebo iného vhodného zariadenia. 
Miešajte tekutinu a všetok pigment, až kým nedosiah-
nete jednotné zafarbenie. Odporúča sa časté miešanie 
(každých 15–20 minút).

APLIKÁCIA

Dodržiavajte presne inštrukcie a postupy, ktoré sú 
uvedené v návodoch na zabudovanie, aplikačných ma-
nuáloch a pracovných postupoch, ktoré musia byť vždy 
prispôsobené aktuálnym podmienkam na stavbe.
Riaďte sa pokynmi na zabudovanie: Sikalastic® EPDM 
Primer.
Na pripravený podklad nalejte rozmiešaný primer v 
požadovanej spotrebe a aplikujte valčekom alebo štet-
com s krátkym vlasom. Uistite sa, že podklad pokrýva 
súvislý náter.
Pred použitím ďalších produktov sa uistite, že ste do-
držali čakací čas/ čas pretierania.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a vybavenie ihneď po použití očistiť riedidlom 
Sika Thinner C. Vytvrdený materiál je možné odstrániť 
už len mechanicky.

ĎALŠIE DOKUMENTY
Návod na zabudovanie: Sikalastic® EPDM Primer▪

LIMITY
Neaplikujte v mokrom počasí alebo na mokré podkla-
dy.

▪

Nepoužívajte Sikalastic® EPDM Primer na aplikácie v 
interiéri.

▪

Nepoužívajte produkt blízko pri otvore vetracej alebo 
klimatizačnej jednotky.

▪

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, 
manipulácie, skladovania a likvidácie chemických pro-
duktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnost-
ných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, to-
xikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipu-
lácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
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užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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