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Sika

®

 Primer-3 N  

Liuotinpohjainen pohjuste huokosille alustoille ja metalleille 

Tuotekuvaus/Käyttö 
Sika

®
 Primer-3  on liuotinpohajinen, yksikomponenttinen pohjuste Sikaflex

®
, 

SikaHyflex
®
, SikaBond

®
 ja Sikasil

®
 tuotteille huokoisille alustoille (kuten betoni) ja 

metalleille. 

Ominaisuudet / Edut ■ Helppo levittää 

■ Hylkii vettä 

■ Lyhyt kuivumisaika 

Tuotetieto  

Väri Läpinäkyvä, lievästi kellertävä 

Varastointi / Säilyvyys 9 kuukautta valmistuspäivästä, jos varastoidaan vahingoittumattomissa 
alkuperäisissä pakkauksissa kuivissa olosuhteissa ja suoralta auringonvalolta 
suojattuna +5°C – +25°C lämpötilassa. 

Pakkauskoot 250 ml pullo, 6 pulloa laatikossa 

1000 ml pullo, 4 pulloa laatikossa 

5 l kannu 

Tekninen tieto  

Kemiallinen pohja 1-komponenttinen liuotinpohjainen epoksipohjuste. 

Tiheys ~0.98 kg/l  (CQP
1)

 006-3, ISO 2811-1) 

Viskositeetti ~10 mPa*s 
2)

 (CQP 029-3, ISO 3219) 

Kiintoainepitoisuus ~34%  

Kuivumisaika Minimi 30 minuuttia, maksimi 8 tuntia
2)

  

 
1)

 Sika Corporate Quality Procedure 
2)

 23°C / 50% r.h. 

Työstö  

Työstömenetelmät / 
välineet 

Levitä Sika
®
 Primer-3 N puhtaalla siveltimellä tai telalla alustalle. Levitys tehdään vain 

kerran. Pohjustepullo on suljettava huolella aina käytön jälkeen. 

Alustan esikäsittely Puhdas ja kuiva, luja, pölytön, rasvaton ja öljytön.  

Kaikki tartuntaa heikentävät aineosat, kuten sementtiliima, on poistettava. 
Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset on huomioitava. 

Työstölämpötila  +5°C … +40°C 

Työstettäessä alustan lämpötilan tulee olla 3° yli kastepisteen 

Menekki / Annostelu riittoisuus/ litra  suoria metrejä /litra 

~5 m² huokoisella alustalla ~250 m huokoisella alustalla 
~8 m² tiiviillä alustalla.  ~400 m tiiviillä alustalla. 
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Huomioitavaa / 
Rajoitukset 

Sika
®
 Primer-3 N –pullo tulee käyttää kuukauden sisällä avaamisesta. Älä käytä 

sellaista pohjustetta, joka on muuttunut geelimäiseksi tai jossa aineosat ovat 
erottuneet. 

Pohjusteita käytetään vain parantamaan tartuntaa. Ne eivät korvaa alustan 
kunnollista puhdistusta eivätkä paranna liitoksen lujuutta olennaisesti. Pohjusteet 
parantavat saumausliitoksen pitkäaikaista toimintakykyä. 

 

Muita saatavilla olevia 
dokumentteja 

Käyttöturvatiedote (KTT) 
Esikäsittelytaulukko 
Asennusohje Elementtisaumaus 
Asennusohje Elementtisaumojen hoito ja kunnostus 
Tekninen opas julkisivusaumaus 

Huom. 
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin.  
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, 
jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset 
rajoitukset 

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat 
vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä. 

Terveys ja 
turvallisuus 

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista 
ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käyttäjän vastuu 
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja 
loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen 
tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, 
käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.   
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan 
oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua 
tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen.  Sika varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet 
on huomioitava.  Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. 
tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka 
toimitamme pyydettäessä. 
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 Oy Sika Finland Ab 

Koskelontie 23 C 
PL 49 
02921 Espoo  

 
Puhelin +358 9 511 431 
Telefax +358 9 511 433 00 
www.sika.fi 

 


