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Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N 
Rozpuszczalnikowy grunt do podłoży porowatych i metalowych 

Opis produktu Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym, preparatem 
gruntującym do produktów Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil® 
zapewniającym lepszą przyczepność na podłożach porowatych (np. beton) 
i metalowych. 

Właściwości  Łatwa aplikacja  

 Wodoodporność 

 Krótki czas odparowywania 

Dane produktu  

Barwa Transparentna 

Opakowanie Butelka 250 ml, 6 butelek w kartonie 

Butelka 1000 ml, 4 butelki w kartonie 

Kanister 5 l 

Składowanie 
 

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych 
i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od 
+5°C do +30°C najlepiej użyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed 
promieniowaniem słonecznym. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa kompozycja żywicy epoksydowej 

Gęstość 0,98 kg/dm3 CQP1) 006-3, ISO 2811-1

Lepkość ~ 10 mPa·s2) CQP 029-3, ISO 3219

Zawartość części stałych ~ 34% 

Czas odparowywania Minimum 30 minut, maksimum 8 godzin2) 

 
1) Sika Corporate Quality Procedure 
2) 23°C / 50% w.w. 

Szczegóły aplikacji 
 

Sposoby aplikacji / 
Narzędzia 

Sika® Primer-3 N nanieść na podłoże przy użyciu czystego pędzla lub wałka. 
Warstwę gruntującą nanosi się tylko raz. Niezwłocznie po aplikacji zamknąć 
szczelnie opakowanie. 

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być mocne, czyste, suche wolne od plam oleju, zatłuszczeń, bez 
luźnych i słabo związanych fragmentów. Usunąć mleczko cementowe. 
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Temperatura aplikacji +5°C do +40°C 

Temperatura podłoża w trakcie aplikacji musi być o 3°C wyższa od temperatury 
punktu rosy. 

Zużycie materiału Wydajność z litra Ilość mb z litra 
~ 5 m2 na podłożach porowatych ~ 250 mb na podłożach porowatych 
~ 8 m2 na podłożach nieporowatych ~ 400 mb na podłożach nieporowatych 

Uwagi do aplikacji / 
Ograniczenia 

Sika® Primer-3 N należy zużyć w przeciągu 1 miesiąca od otwarcia opakowania. 
Wyrzucić materiał, który zżelował lub rozdzielił się. 

Materiały gruntujące poprawiają przyczepność. Nie zastępują jednak 
odpowiedniego oczyszczenia i przygotowania podłoża oraz nie wpływają znacząco 
na poprawę parametrów wytrzymałościowych podłoża. Zastosowanie środków 
gruntujących wydłuża trwałość wykonanych uszczelnień. 

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 
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 Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 
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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 

 


