ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Primer-780
ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υδατικής βάσης αστάρι διασποράς

▪ Χωρίς διαλύτες
▪ Ταχείας ξήρανσης
▪ Υψηλή πρόσφυση σε διαφορετικά δομικά καταστρώματα και υποστρώματα
▪ Εφαρμογή στους 5°C

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Primer-780 είναι έτοιμο για χρήση αστάρι, που
χρησιμοποιείται πριν την εφαρμογή των αυτοεπικολλούμενων μεμβρανών Sarnafil® G 410- FSA / TG 76FSA σε διάφορα υποστρώματα.
Κατάλληλα υποστρώματα
▪ Sarnatherm PIR GT / Kingspan TR 27
▪ MW Bondrock MV
▪ EPS DAA (πυκνότητας ≥ 20 kg/m3, θλιπτικής
αντοχής ≥100 kPa)
▪ EPS S-Therm ROOF
▪ OSB 3 / Κόντρα πλακέ
▪ Σκυρόδεμα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Παράγεται σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης
ποιότητας EN ISO 9001/14001

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση

Πολυμερή σε διασπορά

Συσκευασία

Πλαστικό δοχείο 12 kg

Εμφάνιση / Χρώμα

Υγρό, ανοιχτό πράσινο

Διάρκεια ζωής

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σωστά στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται
στο πλαστικό δοχείο.

Συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C.

Πυκνότητα

1,10 g/cm3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συμβατότητα
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Δε θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ακόλουθα υποστρώματα:
▪ Συνθετικές μεμβράνες, π.χ. PVC, FPO
▪ Λακαρισμένες επιφάνειες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατανάλωση

Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα και την απορροφητικότητα
του υποστρώματος.
Κατά προσέγγιση: 50 g/m2 - 150 g/m2

Χρόνος ωρίμανσης

Ο χρόνος ωρίμανσης εξαρτάται ιδιαιτέρως από τις καιρικές συνθήκες, τα
χαρακτηριστικά του υποστρώματος, την κατανάλωση του ασταριού, αλλά
εν γένει είναι περίπου 30 λεπτά. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει, ούτως
ώστε να μην είναι κολλώδες στην αφή.

Χρόνος πήξης

Η πλήρης ανάληψη αντοχών λαμβάνει χώρα περίπου μετά από 1 εβδομάδα, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να γίνονται μόνο
από συνεργεία τοποθέτησης μεμβρανών υγρομόνωσης δωμάτων, εκπαιδευμένα και εγκεκριμένα από τη
Sika.
Θερμοκρασιακά όρια για την εφαρμογή του Primer780:
Θερμοκρασία υποστρώματος: Τουλάχιστον +5 °C, χωρίς πάγο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Τουλάχιστον +5 °C
Η εφαρμογή κάποιων βοηθητικών προϊόντων, π.χ.
κόλλες/διαλύτες περιορίζεται σε θερμοκρασίες
>+5°C. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντος.
Για εφαρμογές σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος <
+5°C μπορεί να είναι υποχρεωτικό να ληφθούν ειδικά
μέτρα λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας σύμφωνα με
τους εθνικούς κανονισμούς.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και
πρόσφυσης, ούτως ώστε να ανθίσταται στις δυνάμεις
υφαρπαγής που θα προκληθούν από την αναρρόφηση του αέρα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από αποκαλουπωτικά μέσα,
λάδια και γράσο. Εάν η μεμβράνη που θα επικολληθεί είναι ιδιαίτερα λερωμένη ή λαδωμένη, θα πρέπει
να καθαρίζεται με κατάλληλο καθαριστικό πριν την
εφαρμογή του Primer-780.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε μόνο σε ξηρές καιρικές συνθήκες και σε
θερμοκρασίες τουλάχιστον +5 °C. Πριν την εφαρμογή
διασφαλίστε πως το υπόστρωμα είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από γράσα.
Εάν η μεμβράνη είναι ιδιαίτερα λερωμένη ή λαδωμένη, θα πρέπει να καθαρίζεται με κατάλληλο καθαριστικό πριν την εφαρμογή του ασταριού.
Το Primer-780 είναι έτοιμο για χρήση και δεν πρέπει
να αραιώνεται ή να αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.
Πριν τη χρήση του ανακινήστε το καλά. Εφαρμόστε
μία ομοιόμορφη, λεπτή στρώση Primer-780 στην επιφάνεια, επί της οποίας θα γίνει η εφαρμογή την ίδια
ημέρα. Απορροφητικά υποστρώματα ενδέχεται να
απαιτήσουν 2 στρώσεις. Αφήστε επαρκή χρόνο για
την ξήρανσή του.
Εργαλεία: Χρησιμοποιήστε πινέλο ή ρολό.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση κατάλληλου καθαριστικού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.
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ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο 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
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 εφαρμόζονται 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 θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων 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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