
Produktový list
Sikagard®-850 Primer
Október 2021, Verzia 03.01
020303080040000004

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-850 Primer
Primer pod Sikagard®-850 Clear na minerálne podklady bez náterov

POPIS PRODUKTU
Sikagard®-850 Primer je 1-komponentný, na okamžité 
použitie pripravený podkladný náter pod Sikagard®-
850 Clear na minerálne podklady bez náterov. Na zlep-
šenie aplikácie a prídržnosti. Produkt je súčasťou Sika-
gard Anti-graffiti systému.

POUŽITIE
Ako primer pod Sikagard®-850 anti-graffiti náterový 
systém na minerálne podklady bez náteru

▪

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

▪

Primer zlepšujúci prídržnosť▪
Špeciálne vhodný pre použitie so Sikagard®-850 Clear▪
Aplikácia štetkou, valčekom alebo airless striekaním▪

OSVEDČENIA/ NORMY
CE značka a Vyhlásenie o parametroch (Ref. 
50264739) podľa EN 1504-2:2004 Produkty a systémy 
na opravu a ochranu povrchu betónu. Systémy na 
ochranu povrchu betónu - náter.

ÚDAJE O PRODUKTE

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

Vzhľad/ farba Číra viskózna kvapalina

Doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom 
balení v suchom prostredí pri teplote medzi + 5°C až + 35°C. Vždy overiť 
údaje na balení.

Hustota ~0.87 g/cm3

Bod vzplanutia +35°C

Obsah prchavých organických zlúčenín 
(VOC)

~500 g/l (vypočítaný)

Viskozita ~110 mPa·s (pri +20 °C)
~90 mPa·s (pri +40 °C)
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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

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba Spotreba závisí od pórovitosti podkladu. Smerná hodnota:
~75 g/m2 až 150 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.

Čakací čas/ Pretierateľnosť Bežne 2 až 3 hodiny v závislosti od poveternostných podmienok▪
Počkať, pokým nie je podklad nelepivý▪

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.

LIMITY
Nie je vhodný na aplikáciu aerosolovým spôsobom. 
Použitie Sikagard®-850 Primer týmto spôsobom riedi 
voľné aerosolové kvapky vo vzduchu. Dýchanie tých-
to voľných kvapiek môže spôsobiť veľmi vážne po-
škodenie zdravia.

▪

Zvyšky náteru v nádobe, vystavené pôsobeniu vzdu-
chu, ďalej vytvrdzujú, na povrchu sa vytvorí koža a 
zvýši sa viskozita materiálu. Z toho dôvodu je dopo-
ručené spotrebovať všetok produkt z otvorenej ná-
doby.

▪

Niekoľko dní po otvorení je možné materiál použiť po 
odstránení povrchovej vrsty kože.

▪

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: 
▪ Pohľadový betón, murivo, cementové omietky
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.
Poznámka: Na vyrovnanie povrchu, vyplnenie dier, 
opravu betónu, muriva a cementových omietok použiť 
vhodný produkt z rady Sika MonoTop®.

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

▪

Podklad pripraviť vhodným strojným spôsobom ako 
je opieskovanie, očistenie parou, očistenie nízko ale-
bo vysoko 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.
Sikagard®-850 Primer naniesť v požadovanej spotrebe 
rovnomerne na pripravený podklad pomocou štetky 
alebo valčeka s dlhým vlasom.  
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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.

DIRECTIVE 2004/42/CE LIMITATION OF 
EMISSIONS OF VOC
Podľa ustanovenia EU 2004/42/CE je maximálny povo-
lený obsah rozpúšťadiel (VOC) produktu (kategória 
produktu IIA / h typ sb) v stave pripravenom na použi-
tie 750 g/l (Limit 2010). 
Maximálny obsah VOC v produkte Sikagard®-850 Pri-
mer je ≤ 750 g/l v stave pripravenom na použitie.

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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