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 Tuotetietoesite 
Versio 1 (06 / 2013) 

Sika
®
 Primer-290 DC 

Tartuntaprimeri veneen puukannen saumattavien / liimattavien 
alueiden tartuntakäsittelyyn   

Tekniset tuotetiedot 

Kemiallinen koostumus Liuotinpohjainen PUR -seos 

Väri Läpikuultavan kellertävä 

Tiheys (CQP
1
 006-3 / ISO 2811-1) 0.98 kg/l noin 

Viskositeetti
2 

(CQP 029-3 / ISO 3219) 20 mPa·s noin 

Leimahduspiste (CQP 007-1 / ISO 13736) -4°C  

Kiintoainepitoisuus 34% 

Levityslämpötila 5 - 40°C 

Levitystapa Pensseli, huopatyyny, ruiskutus 

Menekki 100 - 200 ml/m
2
 noin 

Kuivumisaika
3
 alle 15°C  

 yli 15°C 
 maksimi 

60 min.   
30 min 

24 h 

Varastointi Suljetussa alkuperäisastiassa viileässä ja kuivassa 
paikassa ≤ 25°C   

Säilyvyys 12 kuukautta 
 1)

 CQP = Corporate Quality Procedure 
2)
 Kuivumisolosuhteissa 23°C / 50% ilman suhteellinen kosteus                               

3)
 Erikoistapauksissa annetut lämpötila ja kuivumisaika voivat poiketa ilmoitetusta       

 
Kuvaus 

Sika
®
 Primer-290 DC on väriltään 

läpikuultavan kellertävä, ilmankos-
teudesta kuivuva nestemäinen 
tartuntaprimeri. Tuote on kehitetty 
käytettäväksi veneen kanteen 
kiinnitettävien puurimojen alapin-
noissa (liimaus kanteen Sikaflex

®
 -

298:lla) sekä kansiurissa (saumaus  
Sikaflex

®
 -290iDC:llä) 

Sika
®
 Primer-290 DC on valmistet-

tu ISO 9001 / 14001 -
laadunvalvonta ja ympäristönormi-
en mukaisesti sekä responsible 
care -ohjelmaa noudattaen. 

Käyttöalueet 

Sika
®
 Primer-290 DC käytetään 

parantamaan liima/tiivistysmassan 
tartuntaa seuraavilla materiaalipin-
noilla: 
- Tiikki 
- Mahonki 
- Oregon mänty 
- Korkki 
- Lujitemuovi (GRP) 
Tuote on tarkoitettu vain ammatti-
käyttöön. Sika

®
 Primer-290 DC 

soveltuvuus materiaalipinnoille / 
käyttöolosuhteisiin tulee testata 
etukäteen hyvän tartunnan ja ai-
neiden yhteensopivuuden varmis-
tamiseksi. 
 

Tuotteen käyttäminen 

Primeroitavien puurimojen / lank-
kujen tulee olla kuivia ja puhtaita 
eikä niissä saa olla silikonia, ras-
vaa, öljyä tai pölyä. Tuotteen tar-
tuntaa puupinnoille voidaan tehos-
taa lisäämällä/yhdistämällä puuta-
varan käsittelyprosesseja. Levitä 
Sika

®
 Primer-290 DC huolellisesti 

yhtenä ohuena peittävänä kerrok-
sena, käyttäen puhdasta kuivaa 
pensseliä. Primeroidun pinnan 
annetaan kuivua vähintään 30 
minuuttia ennen tiivistystä / liima-
usta Sikaflex

®
 -tuotteilla.   

Sika
®
 Primer-290 DC levitetään 

vain kertaalleen materiaalipinnalle. 
Huomioikaa levitysvaiheessa että  
Primer –kalvon tulee peittää levitet-
tävä alue kokonaan. 
Sulje pullon sisä- ja ulkokorkki 
tiiviisti jokaisen käyttökerran jäl-
keen.  
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Lisätietoja: 

www.sika.fi 

www.sika.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oy Sika Finland Ab 

TM Industry 

PL 49, Koskelontie 23 C 

02921 Espoo 

Puh. 09 - 511 431 

Fax 09 - 5114 3300 

Tärkeä huomautus 

Sika
®
 Primer-290 DC kuivaa ilman 

kosteuden vaikutuksesta. Tuotteen 
toimivuuden kannalta on tärkeää 
sulkea  pullo muovisella painettaval-
la sisäkorkilla annostelukertojen 
välillä. Kun Primerkäsittely on saatu 
kokonaan suoritetuksi, suojaa tuote  
pullossa kiertämällä ulkokorkki  
sisäkorkin päälle.  
Päivittäisessä käytössä Si-
ka

®
 Primer-290 DC -pullon käyttöai-

ka laskettuna  ensimmäisestä 
avaamiskerrasta lähtien on yksi 
kuukausi. Satunnaisessa käytössä 
tuotteen käyttöaika ensimmäisestä 
avaamiskerrasta laskettuna on 
kaksi kuukautta, jonka jälkeen pois-
ta tuote käytöstä. 
Koostumukseltaan hyytelöitynyt, 
jäykkäliikkeinen tai ainesosiltaan 
erottunut Sika

®
 Primer-290 DC on 

käyttökelvotonta. Tätä tuotetta ei 
saa ohentaa tai sekoittaa muiden 
aineiden joukkoon. 

 
Lisätietoja 

Tuotteen käyttö erikoiskohteisiin 
tehdyissä työohjeissa saattaa 
poiketa tässä tuotetietoesitteessä 
annetuista tiedoista. 
Seuraavat julkaisut toimitamme 
pyynnöstä: 
- käyttöturvallisuustiedote 
- Sika Marine Primer -taulukko. 
 

Pakkaustiedot 

Astia 

30 ml 

250 ml 

1 l 

Teknisten tietojen perusteet 

Kaikki tämän tuotetietoesitteen 
tekniset tiedot pohjautuvat labora-
toriotesteihin. Todelliset mittaustu-
lokset voivat vaihdella johtuen 
valmistajasta riippumattomista 
olosuhteista. 

Tärkeää 

Saadakseen kemiallisten tuottei-
den kuljetusta, käsittelyä ja varas-
tointia koskevaa tietoa käyttäjän 
tulee tutustua voimassa oleviin 
käyttöturvallisuustiedotteisiimme. 
 

Huomautus 

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu 
käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta 
eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta 
varmistua tuotteen sopivuudesta yksit-
täisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja 
erityisesti kaikki suositukset liittyen 
Sika-tuotteiden työstämiseen sekä 
loppukäyttöön, on annettu hyvässä 
uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen 
tuotteistamme, kun niiden huolellinen 
varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu 
normaaliolosuhteissa Sikan suositusten 
mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja 
todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista 
takuuta koskien tuotteen myyntiä tai 
sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä 
ohjeista, mistään kirjallisista suosituk-
sista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän 
tulee testien avulla varmistua tuotteen 
sopivuudesta aiottuun käyttökohtee-
seen ja -tarkoitukseen. Sika varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen 
ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten 
oikeudet on huomioitava. Kaikissa 
tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimi-
tusehtojamme. Käyttäjän on aina tu-
keuduttava ko. tuotteen viimeisimpään 
voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-
toesitteeseen, jonka toimitamme pyy-
dettäessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


