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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Reactivation Primer
1-KOMPONENTNÝ PRIMER NA OPÄTOVNÚ AKTIVÁCIU EXISTUJÚCICH SIKALASTIC® STREŠNÝCH 
SYSTÉMOV

POPIS PRODUKTU
Sika® Reactivation Primer je 1-komponentný primer na 
báze polyuretánu na opätovnú aktiváciu SikaRoof® 
MTC, Sikalastic® strešných hydroizolačných systémov a 
Sikafloor® hydoizolačných systémov na balkóny.

POUŽITIE
Primer sa používa pri pretieraní existujúcich:

SikaRoof® MTC▪
Sikalastic® strešných systémov▪
Sikafloor® balkónových hydroizolačných systémov.▪

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

▪

Zvyšuje priľnavosť k existujúcim Sikalastic® a Sikaflo-
or® systémom

▪

Umožňuje bezpečne natrieť ďalšie nátery, keď bol 
prekročený čas na pretretie

▪

Vhodný na použitie na širokú škálu polyuretánových 
strešných membrán (musí byť vopred odskúšaná priľ-
navosť)

▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Polyuretán na báze rozpúšťadiel

Balenie 5 l (~5.15 kg) kovová bandaska

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 +25°C. 
Vyššie teploty pri skladovaní môžu znížiť životnosť produktu. 
Preštudujte  si  odporúčania  pre  skladovanie  uvedené  v  karte  bezpeč-
nostných údajov.

Hustota ~1.03 kg/l (23 °C) (EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +30 °C max.

Relatívna vlhkosť vzduchu 85 % r.v. max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +30 °C max.

Rosný bod Zabráňte vzniku kondenzácie. 
Teplota podkladu a nevytvrdeného náteru musí byť min. 3°C nad rosným 
bodom.
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Doba spracovania Materiál v otvorených nádobách sa musí použiť okamžite. Skladovanie čas-
tí produktu môže ovplyvniť jeho účinok.

Čakací čas/ Pretierateľnosť Teplota Čakací čas
20 °C 3–4 hod.
5 °C 5–6 hod.

Sika® Reactivation Primer môže byť pretretý po vytvrdnutí a keď prestane 
byť lepivý. Pretretie musí byť vykonané do maximálne 48 hodín po apliko-
vaní primeru.
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. 
Plochy vystavené rastlinám ošetrite produktom Sika® 
Biowash. 
V prípade pochybností urobte najprv vzorovú plochu. 
Podrobné informácie týkajúce sa kvality/ prípravy pod-
kladu a tabuľky primerov sú uvedené v Návode na za-
budovanie.

APLIKÁCIA

Sika® Reactivation Primer dôkladne premiešajte. 
Sika® Reactivation Primer môže byť aplikovaný štet-
com alebo valčekom. 
Nechajte Sika® Reactivation Primer pred pretieraním 
dostatočne zaschnúť (pozri tabuľka čakací čas/ pretie-
rateľnosť).

ČISTENIE NÁRADIA

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

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

▪

Zabezpečte rovnomerné pokrytie a zabráňte vzniku 
kaluží.

▪

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-
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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