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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Primer-600
ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SARNAVAP®-5000 E SA / SIKAPLAN® RV-S / SARNAFIL® TG 76 FSA / 
SARNAFIL® G 410 FSA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Primer-600 είναι αστάρι 1-συστατικού, έτοιμο 
προς χρήση, βάσεως συνθετικού καουτσούκ και ρη-
τίνης, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης συ-
γκεκριμένων μεμβρανών στεγανοποίησης δωμάτων 
Sika®.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Αστάρι για τις αυτοεπικολλούμενες μεμβράνες Sika σε 
διάφορα υποστρώματα:

SARNAVAP®-5000 E SA▪
Sikaplan® RV-s▪
Sarnafil® TG 76 FSA▪
Sarnafil® G 410- FSA▪

Αστάρι για τη μεμβράνη Sika® Trocal C-300 σε κρίσιμα 
υποστρώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αποδεδειγμένη απόδοση εδώ και δεκατίες▪
Εύκολο στην εφαρμογή▪
Εφαρμογή εν ψυχρώ, χωρίς φλόγα▪
Υψηλή πρόσφυση σε διαφορετικούς τύπους υπο-
στρωμάτων

▪

1-συστατικού, έτοιμο για χρήση▪
Αυξημένη πρόσφυση για τους συγκεκριμένους 
τύπους μεμβρανών

▪

Εφαρμοζόμενο με πινέλο ή ρολό▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Αστάρι συνθετικού καουτσούκ και ρητίνης. Περιέχει διαλύτες.

Συσκευασία Δοχεία 5 kg και 12,5 kg
 

Εμφάνιση / Χρώμα Μαύρο

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη 
και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 
+5 °C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται 
στη συσκευασία.

Πυκνότητα ~0,84 kg/l (+20 °C)

Περιεχόμενο σε πτητικές οργανικές 
ενώσεις (VOC)

VOC-CH 63,4 %
VOC-EU 63,4 %

Συνεκτικότητα Υγρό
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση ~150–500 g/m2

Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα και την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος. Οι ανωτέρω τιμές είναι θεωρητικές και δε συμπερι-
λαμβάνουν επιπλέον υλικό που ενδέχεται να απαιτηθεί λόγω επιφανεια-
κού πορώδους, επιφανειακού προφίλ, διακυμάνσεων επιπεδότητας, 
φύρας, κ.τ.λ.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C ελάχιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος +5 °C ελάχιστη

Χρόνος πήξης Τα τελικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται μετά από ~1 εβδομάδα, ανάλογα 
με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Χρόνος κολλώδους επιφάνειας ~30 λεπτά
Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του υπο-
στρώματος και την κατανάλωση

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη ~30 λεπτά
Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του υπο-
στρώματος και την κατανάλωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα/το υλικό υποστήριξης θα πρέπει να 
διαθέτει επαρκή δομική ακεραιότητα για να μπορέσει 
να λάβει χώρα εφαρμογή της νέας μεμβράνης υγρο-
μόνωσης και όλων των επί μέρους προϊόντων που 
απαρτίζουν τη διάταξη του συστήματος υγρομόνω-
σης, συμπεριλαμβάνοντας την ικανότητα του συ-
στήματος να ανθίστανται σε υφαρπαγή ανέμου.
Ως υπόστρωμα μπορεί να είναι ένα εκ των ακο-
λούθων υλικών:
Σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, κονίαμα εξομάλυν-
σης, τούβλο, σοβάς, ξύλινες σανίδες OSB, κόντρα πλα-
κέ, μέταλλο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ομοιόμορφο, σταθερό, 
ανθεκτικό σε διαλύτες, λείο και απαλλαγμένο από 
προεξοχές, καθαρό, χωρίς λάδια, γράσα, λάδια, βα-
φές και σκόνη. Σε περίπτωση που είναι ιδιαίτερα λε-
ρωμένο ή λαδωμένο, θα πρέπει να καθαρίζεται με κα-
θαριστικό πριν την εφαρμογή του ασταριού.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το υλικό είναι 1-συστατικού και δεν πρέπει να αραιώ-
νεται ή να αναμειγνύεται με άλλα υλικά. Πριν τη 
χρήση, ανακινήστε το καλά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό ξηρές 
συνθήκες και σε θερμοκρασίες άνω των +5 °C.
Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη, λεπτή στρώση Primer-
600 στο υπόστρωμα, με ρολό ή πινέλο. Αφήστε το 
αστάρι να στεγνώσει στην αφή. Εφαρμόστε τη μεμ-
βράνη την ίδια ημέρα.
Απορροφητικά υποστρώματα ενδέχεται να απαι-
τήσουν 2 στρώσεις. Αφήστε επαρκή χρόνο πριν την 

εφαρμογή της 2ης στρώσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να 
απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μην το εφαρμόζετε σε υγρά, νωπά ή ακάθαρτα υπο-
στρώματα.

▪

Μην το εφαρμόζετε στα ακόλουθα υποστρώματα: 
Συνθετικές μεμβράνες, π.χ. PVC, FPO.

▪

Μην το εφαρμόζετε σε θερμομονωτικές πλάκες 
βάσεως EPS/XPS.

▪

Μην το εφαρμόζετε σε βαμμένες επιφάνειες.▪

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα 
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που 
δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του 
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή 
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των 
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν 
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στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά 
με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που 
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των 
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής 
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και 
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν 
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες 
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η 
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα 
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, 
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις 
εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υπο-
δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των 
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την 
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται 
κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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