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Sika® Level-01 Primer

Sika® Level-01 Primer 
Akrylowy preparat do gruntowania i uszczelniania podłoży 
mineralnych 

Opis produktu Jednoskładnikowa, wodna dyspersja polimeru żywicy akrylowej, używana do 
gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych przed ułożeniem wylewki 
wyrównawczej. 

Zastosowanie  Sika® Level-01 Primer jest stosowany do gruntowania i uszczelniania podłoży, 
poprawia przyczepność podkładów cementowych i zapraw.  

 Odpowiedni do gruntowania jastrychów anhydrytowych 

 Szczególnie zalecany przed naniesieniem podkładów grupy Sika® Level 

 Doskonale nadaje się jako grunt pod dekoracyjne posadzki SikaDecor®. 

Właściwości  Jedna warstwa materiału skutecznie uszczelnia powierzchnię betonu, 
zapobiegając przenikaniu wody do podłoża, formowaniu bąbli w podkładzie 
poprawiając przyczepność między podłożem a zaprawą. 

 Doskonała przyczepność w szerokim zakresie temperatur. 

 Szybkie schnięcie oraz formowanie naskórka 

 Łatwy w aplikacji 

 Może być używany w różnym rozcieńczeniu zależnie od porowatości podłoża 

Badania 
 

Certyfikaty / 
Raporty z badań 

Spełnia wymagania EN 13813 SR - B 1.5. 

Podane wyniki przyczepności uzyskano podczas wewnętrznych testów zgodnie 
z EN 13892-8. 

Dane produktu  

Postać  

Barwa Biała ciecz 

Opakowanie 5 i 25 kg w plastikowych kanistrach 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 
od+ 5°C do + 25°C, chroniony przed wilgocią i mrozem, najlepiej użyć w ciągu 12 
miesięcy od daty produkcji. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Biała żywica akrylowa na bazie wody 

Gęstość  ~ 1,03 kg/dm2 (w temperaturze +20°C) 
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Zawartość części stałych Nierozcieńczony : ~ 45% (objętościowo) / ~ 46% (wagowo) 

Właściwości 
mechaniczne 

 

Przyczepność > 1,5 N/mm² (zerwanie kohezyjne w podłożu 100%) EN 13892-8

Informacje 
o systemie 

 

Struktura systemu 1 lub 2 warstwy rozcieńczone 1 : 3 Sika® Level-01 Primer : woda (objętościowo) 

Zależnie od wilgotności I porowatości podłoża można stosować różne warianty 
ilości warstw i proporcji rozcieńczenia jak pokazano w tabeli poniżej: 

Typ podłoża Rozcieńczenie objętościowo Ilość warstw 

Bardzo porowate 1 : 4 - 1 : 5 dla pierwszej warstwy 
1 : 3 dla drugiej warstwy 

2 

Mineralne – normalna 
porowatość 

1 :·3 1 lub 2 warstwy 

Mało porowate 1 : 4 1 warstwa 

W przypadku wątpliwości wykonać pole próbne. 

Szczegóły aplikacji  

Zużycie ~ 0,10 – 0,20 kg/m2/warstwa (5 - 10 m2/ kg / warstwa) rozcieńczonego produktu. 

Niektóre podłoża wymagają większego zużycia niż podano powyżej. 

Jest to wartość teoretyczna, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze 
względu na: porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia. 

Jakość podłoża  Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zapyleń, plam oleju i tłuszczu. Obszary 
gdzie podłoże jest słabe, występują ubytki i mleczko cementowe muszą zostać 
oczyszczone do zdrowego podłoża. 

Przygotowanie podłoża Podłoże należy przygotować stosując odpowiednie przygotowanie mechaniczne np. 
przez śrutowanie lub frezowanie. 

Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz 
fragmenty zanieczyszczone olejami muszą być całkowicie usunięte bezpośrednio 
przed planowaną aplikacją najlepiej przy pomocy szczotki i/lub odkurzacza. 
Podłoże można też zwilżyć do stanu matowo wilgotnego. 

Podłoże można nawilżyć do stanu matowo wilgotnego przed naniesieniem 
rozcieńczonego Sika® Level-01 Primer. 

Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum +10°C min. / Maksimum +30°C 

Temperatura otoczenia Minimum +10°C min. / Maksimum +30°C 

Wilgotność względna 
powietrza 

Maksimum 75% 

Instrukcja aplikacji 
 

Instrukcja mieszania Sika® Level-01 Primer dostarczany jest w formie koncentratu do rozcieńczenia. 
Należy dodać Sika® Level-01 Primer do uprzednio odmierzonej (zob. “struktura 
systemu” powyżej) ilości czystej wody pitnej i mieszać intensywnie do czasu 
uzyskania jednolitej mieszaniny. 

Czas mieszania 1 minuta 

Narzędzia Mieszadło ręczne czy kij jest wystarczający. 

Sposoby aplikacji / 
Narzędzia 

Najlepiej aplikować szczotką lub wałkiem (uzyskuje się lepsze wnikanie 
i wydajność).  

Aplikacja natryskiem jest również możliwa, należy jednak unikać tworzenia się 
„kałuż” na powierzchni. 

Należy najpierw sprawdzić przydatność urządzeń natryskowych. 

Należy odczekać z układaniem następnej warstwy do czasu, aż poprzednia 
warstwa wyschnie na tyle, że nie będzie już lepka. 
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Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony lub związany materiał 
można usunąć jedynie mechanicznie. 

Czas do nałożenia 
kolejnych warstw 

Należy odczekać z układaniem następnej warstwy do czasu, aż poprzednia 
warstwa wyschnie na tyle, że nie będzie już lepka.  

Do aplikacji zaprawy należy odczekać: 

Temperatura podłoża + 10°C + 20°C + 30°C 

Czas 8 – 12 godzin 2 – 4 godziny 1,5 – 3 godziny 

Podane czasy są przybliżone i podlegają wpływowi warunków otoczenia, a 
szczególności temperatury i wilgotności względnej. 

W niekorzystnych warunkach należy pozostawić naniesioną warstwę materiału do 
wyschnięcia na noc. 

Uwagi do stosowania Przy temperaturach powyżej +25°C przechowywać Sika® Level-01 Primer w 
chłodnym pomieszczeniu przed aplikacją. 

W niskich temperaturach (poniżej +15°C) produkt może zgęstnieć i być trudniejszy 
w aplikacji. 

Nie stosować na podłoża w temperaturze poniżej +10°C lub wilgotności względnej 
powyżej75%, co może opóźnić tworzenie powłoki i w konsekwencji sprawi że 
gruntowanie będzie nieskuteczne.  

Podłoże powinno być powierzchniowo suche, a wilgotność względna otaczającego 
powietrza powinna być na tyle niska, by umożliwić efektywne wysychanie 
zagruntowania. 

Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna mogą prowadzić do powstania 
bąbli 

Nie używać produktu narażonego na działanie mrozu. 

Należy przestrzegać kolejności mieszania, nie dodawać wody do koncentratu, gdyż 
powodowałoby to spienienie. 

Aplikacja natryskiem jest również możliwa, należy jednak unikać tworzenia się 
„kałuż” na powierzchni. Najlepiej aplikować szczotką lub wałkiem (uzyskuje się 
lepsze wnikanie i wydajność).  

Produkt nie tworzy warstwy odcinającej wilgoć. Nie stosować w razie uszkodzenia 
lub braku izolacji przeciwwilgociowej. 

Nie używać do podkładów przemysłowych 

Użycie nadmiernej ilości gruntu może obniżyć przyczepność. Ilość ta będzie różna 
dla różnych podłoży. 

Sika® Level-01 Primer nie jest przeznaczony jako grunt dla klejów Sika typu PU czy 
AT. Dla takich zastosowań używać SikaGrund® P Plus. 

W przypadku wątpliwości wykonać pole próbne. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Należy używać odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne, a także ochronne 
maski oddechowe. Przed rozpoczęciem prac z żywicami należy posmarować ręce 
i niechronioną skórę kremem ochronnym. W przypadku kontaktu z oczami 
lub śluzówką natychmiast dokładnie opłukać czystą letnią wodą oraz skorzystać 
z porady lekarskiej. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Ochrona środowiska Materiał nie powinien dostać się do kanalizacji, wód gruntowych lub gleby. Unikać 
kontaktu z rozlanym materiałem. 

Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
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całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjne użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 

Oznakowanie CE Zharmonizowana Norma Europejska EN 13 813 „Podkłady podłogowe oraz 
materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania” określa 
wymagania dla materiałów posadzkowych stosowanych w pomieszczeniach 
zamkniętych. 

Warstwy konstrukcyjne lub powłoki (np. te które mają wpływ na zdolność 
przenoszenia obciążeń przez konstrukcje) są wyłączone z tej normy. 

Produkty do wytwarzania posadzek żywicznych i mineralnych podlegają regulacjom 
tej normy. Muszą być oznakowane znakiem CE zgodnie z załącznikiem ZA. 3, 
tablicą ZA. 1.5 i 3.3 i spełniać wymagania Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych 
(89/106). 

  

 

 

Sika Services AG 
Zakład produkcyjny: 1029 
Zakład produkcyjny: 1053 

 

07  

PN-EN 13813 SR-B 1,5  

Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania 
zagruntowań. 

 

Reakcja na ogień NPD   

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR  

Przepuszczalność wody: NPD  

Odporność na ścieranie: NPD  

Przyczepność: B 1,5  

Odporność na uderzenia: NPD  

Izolacyjność akustyczna: NPD  

Dźwiękochłonność: NPD  

Opór cieplny NPD  

Odporność chemiczna NPD  

  

Dyrektywa unijna 2004/42 
w sprawie ograniczeń 
emisji lotnych związków 
organicznych 

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartość 
Lotnych Związków Organicznych (Kategoria produktu II A / g typ wb) dla produktu 
gotowego do użycia wynosi 30 g/l (ograniczenie 2010). 

Maksymalna zawartość LZO w Sika® Level-01 Primer wynosi <30 g/l 

    

C
on

st
ru

ct
io

n 

 
 
 
 
 

 
 

Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl    

 


