
Sika® Primer-207 
RIEŠENIE PRE VÝMENU AUTOSKIEL 

 ́rýchle vytvrdzovanie - iba 3 minúty počas celého roka 
 ́jeden krok - zjednodušuje pracovný postup
 ́riešenie pre typické podklady v segmente autoopravárenstva* 

* Sklo, keramický rámik, OEM a Aftermarket farby, ošetrenie poškriabanej kovovej karosérie, PVC



Sika® Primer-207 URÝCHĽUJE VÝMENU SKLA A REDUKUJE VAŠE ZÁSOBY
Sika® Primer-207 je prípravok (primer) "všetko v jednom", ktorý je určený pre predprípravu podkladov pri 
výmene autoskiel. Sika® Primer-207 sa nanáša na čisté a suché podklady ako sklo, keramický rámik, OEM 
a Aftermarket farby a PVC. Bežne sa používa na opravu poškriabanej kovovej karosérie. Schnutie je oveľa 
rýchlejšie ako u podobných výrobkov a je vhodné aplikovať ho štetcom alebo penovým aplikátorom.

Sika® Primer-207 sa dá použiť ako samostatný prvok predprípravy alebo v kombinácii s bezprimerovou 
technológiou Sika s použitím čističa Sika® Aktivator PRO.

ODPORÚČANIE PRE POUŽITIE
Všeobecné odporúčania len pre použitie v segmente Aftermarket. Pre detailné inštrukcie pre používanie Sika 
produktov pri výmene autoskiel sa prosím obráťte na technické oddelenie Sika Industry.

PRÁVNE INFORMÁCIE
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente a akékoľvek iné rady sú uvádzané v dobrej viere na základe našich súčasných znalostí a skúseností so Sika produktmi.
Materiály je treba správne používať, skladovať, manipulovať s nimi za normálnych podmienok a v súlade s doporučením. Informácia sa vzťahuje len na aplikácie a 
produkty výslovne uvedené v tomto dokumente. V prípade zmien v parametroch aplikácie sko sú zmeny podkladu a pod., alebo v prípade inej aplikácie sa pred použitím 
Sika produktov obráťte na oddelenie Sika Industry. Informácie tu uvedené nezbavujú užívateľa produktov povinnosti vykonávať kontrolné testy pre stanovený účel.
Užívatelia sa musia vždy riadiť najnovším vydaním technického listu pre príslušný produkt. 
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LEPENÝ POVRCH "ALL-BLACK" PROCES PROCES BEZ 
POUŽITIA ČIERNEHO 
PRIMERA

Sklo a keramický rámik � �
Drobné poškodenie príruby 
< 5cm2 � ��

Poškodenie príruby 5 cm2 
až 150cm2 �� ���

Neporušený OEM lak* � ��
Opravný lak (po úplnom 
vytvrdnutí laku) � ��

Enkapsulované rámiky 
PVC/RIM � ��

Odrezaná húsenka PUR 
lepidla  voliteľne / � � 

Predaplikovaný lepiaci 
systém  voliteľne / � � 

Polykarbonát** � ��
PMMA** � ��

* Po úplnom vytvrdnutí laku

** Nutná ďalšia ochrana proti UV žiareniu

� = Sika® Primer-207    � = Sika® Aktivator PRO

SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
Rybničná 38/E
831 06 Bratislava
Slovensko

Kontakt:
Telefón: +421 903 237 716
  +421 903 905 998
www.sika.sk


