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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Primer-215
Non-pigmented, solvent-based primer for plastics and wood

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Γ ΙΑ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ  ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Χημική βάση Solvent-based Polyurethane solution
Χρώμα (CQP001-1) Colorless, slightly yellow
Περιεχόμενο σε στερεά 34 %
Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ─ 40 °C
Μέθοδος εφαρμογής Brush, felt or foam applicator
Κατανάλωση depending to substrate porosity 50 g/m2

Χρόνος ξήρανσης ≥ 15 °C
< 15 °C

maximum

30 minutes A

60 minutes A

24 hours A

Διάρκεια ζωής 12 months B

CQP = Corporate Quality Procedure A) for specific application, temperature and flash-off time may be different
B) stored in sealed container in up-right position in a dry place at ≤ 25 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Sika® Primer-215 is a solvent-based colorless 
to slightly yellow primer, which reacts with 
moisture and forms a thin layer. This layer 
acts as a link between substrates and 
adhesives. 
Sika® Primer-215 is specifically formulated for 
the treatment of bond faces prior to 
a p p l i c a t i o n  o f  S i k a ’ s  1 - c o m p o n e n t  
Polyurethanes.

ΠΕΔΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Sika® Primer-215 is used to improve adhesion 
on many plastics and wood such as GRP, 
epoxy resins, PVC, ABS and timber. 
Due to the wide variety of plastics it is 
mandatory to perform preliminary tests on 
original  substrates under production 
conditions. 
Seek manufacturer’s advice and perform tests 
on original substrates before using Sika® 
Primer-215 on materials prone to stress 
cracking. 
This product is suitable for experienced 
professional users only. Tests with actual 
substrates and conditions have to be 
performed to ensure adhesion and material 
compatibility.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Surfaces must be clean, dry and free from 
grease, oil, dust and contaminants. 
Adhesion on substrates might be improved by 
adding and/or combining pre-treatment 
processes such as scuffing, cleaning and 
activating prior the primer application.

Εφαρμογή
Apply a thin but covering coat of Sika® 
Primer-215 with a brush, felt or foam 
applicator. 
Ideal application and surface temperature is 
between 15 °C and 25 °C. 
Sika® Primer-215 has to be applied once only. 
Care must be taken to ensure that this single 
application gives adequately dense coverage. 
Consumption and method of application 
depend on the specific nature of the 
substrates .  T ight ly  resea l  conta iner  
immediately after each use.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Sika® Primer-215 is a moisture reactive 
system. In order to maintain product quality it 
is important to reseal the container with the 
inner plastic liner immediately after use. Once 
the surface pre-treatment operation is 
completed, the cap has to be screwed on. 
Dispose of product  approx. one month after 
opening if used frequently or after two 
months in case of infrequent use. 30 ml cans 
are for single application only. 
If gelling, separation or a significant increase 
in viscosity is noted, discard the primer 
immediately. 
Never dilute or mix this product with any 
other substances. 
If  used on transparent or translucent 
substrates such as plastics, etc., an adequate 
UV protection is mandatory.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
The information herein is offered for general 
guidance only. Advice on specific applications 
is available on request from the Technical 
Department of Sika Industry. 
Copies of the following publications are 
available on request:

Safety Data Sheets▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Can
30 ml 

250 ml 
1000 ml

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε 
αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζο-
νται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματι-
κά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφορο-
ποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκει-
νται στον έλεγχο μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΥΓΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ
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 
καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα 
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα 
προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησι-
μοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονι-
κές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις 
της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συ-
νθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την 
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των 
εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών 
υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων 
οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
να ελέγχουν την καταλληλότητα των 
προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και 
σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα 
να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων 
της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι 
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται 
δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εται-
ρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του 
τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, 
αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχε-
θούν κατόπιν ζήτησης.
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Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr
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