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PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-850 Activator
Primer pod Sikagard®-850 Clear na minerálne podklady s nátermi alebo drevo

POPIS PRODUKTU
Sikagard®-850 Activator je 1-komponentný, na okam-
žité použitie pripravený podkladný náter pod Sika-
gard®-850 Clear na minerálne podklady s nátermi ale-
bo na drevo. Na zlepšenie aplikácie a prídržnosti. Pro-
dukt je súčasťou Sikagard Anti-graffiti systému.

POUŽITIE
Ako primer pod Sikagard®-850 anti-graffiti náterový 
systém na minerálne podklady s nátermi alebo na 
drevo.

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Pripravený na okamžité použitie - nie je potrebné rie-
denie na stavbe

▪

Primer zlepšujúci prídržnosť▪
Špeciálne vhodný pre použitie so Sikagard®-850 Clear▪
Bez toluénu a iných aromatických rozpúšťadiel▪
Aplikácia štetkou alebo valčekom▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie 0,8 kg plechovka
4 kg plechovka
Varianty balení sú uvedené v aktuálnom cenníku.

Vzhľad/ farba Číra nažltlá kvapalina

Doba skladovania 9 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom 
balení v suchom prostredí pri teplote medzi + 5°C až + 30°C. Vždy overiť 
údaje na balení.

Hustota ~0,76 g/cm3 (pri +23°C)

Viskozita ~1,1 mm2/s

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému Zloženie systému Produkt
Primer na minerálne podklady bez 
náteru

Sikagard®-850 Primer

Primer na minerálne podklady s ná-
terom alebo drevo

Sikagard®-850 Activator

Krycí náter Sikagard®-850 Clear
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba Smerná hodnota: ~50 až 100 g/m2

Teplota okolitého vzduchu +8 °C min. / +35 °C max.

Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 80 %

Rosný bod Teplota podkladu a okolia musí byť minimálne 3 °C nad rosným bodom.

Čas schnutia Poznámka: Čas schnutia 1 až 2 hodiny pri teplote vzduchu a 40% relatívnej 
vlhkosti je potrebný na vznik súvislého filmu.
Poznámka: Vyššia relatívna vlhkosť predlžuje dobu schnutia.
Poznámka: Po aplikácii primera neprekračujte čas 5 hodín pre aplikáciu Si-
kagard®-850 Clear.

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.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov náj-
dete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných úda-
jov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické 
a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrob-
kom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Vhodné podklady sú: 
▪ Podklad opatrený náterom ako napr. betón, murivo, 
cementové omietky alebo drevo.
Dôležité: Na drsných podkladoch je ťažké dosiahnuť 
rovnomernú hrúbku filmu. To môže zapríčiniť zníženie 
ochrany a čistiteľnosť. Pred aplikáciou náteru sa dopo-
ručuje podklad vyrovnať.
Dôležité: Existujúce nátery musia byť testované pre 
overenie kompatibility so Sikagard®-850 Activator a Si-
kagard®-850 Clear krycím náterom.

Povrch musí byť čistý, suchý, nosný a bez kontaminá-
cie ako je špina, olej, mastnota a uvoľnené častice, 
ktoré môžu redukovať prídržnosť náteru.

▪

Veľmi hladké povrchy je možné mierne zdrsniť jem-
ným brúsením

▪

Podklad pripraviť vhodným ľahkým strojným spôso-
bom ako je očistenie parou, očistenie nízko tlakovým 
vodným lúčom.

▪

APLIKÁCIA

Dodržiavať presne postupy uvedené v Návode na za-
budovanie, aplikačnom manuále a v pracovných poky-
noch, ktoré vždy prispôsobte aktuálnym podmienkam 
na stavbe.
Dôležité: Na drsných podkladoch použiť na aplikáciu 
primera štetku, aby sa pokryl celý povrch vrátane pó-
rov.
Poznámka: Pre zabránenie vzniku bublín vo finálnej 
vrstve nepretierať opakovane štetkou, valčekom alebo 
striekaním.
Sikagard®-850 Activator naniesť v požadovanej spotre-
be rovnomerne na pripravený náter pomocou štetky, 
valčeka alebo airless striekacieho zariadenia.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné zariadenie očistiť ihneď po 
použití lakovým benzínom. Vytvrdený materiál je mož-
né odstrániť už len mechanicky.

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.
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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-
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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