ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-01 Primer
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ Ή ΚΟΛΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, γενικής χρήσης αστάρι
διασποράς για προετοιμασία επιφανειών πριν την
εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων δαπέδου.

▪ Περιορίζει την απορροφητικότητα
▪ Βελτιώνει την πρόσφυση σε λεία και σταθερά υποστρώματα
▪ Προστατεύει το υπόστρωμα από την υγρασία των
κονιαμάτων εξομάλυνσης
▪ Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
▪ Χαμηλή κατανάλωση / υψηλή καλυπτικότητα
▪ Κατάλληλο για εφαρμογές με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
▪ Σύντομος χρόνος αναμονής
▪ Συμβατό με πολλά υποστρώματα
▪ Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό
▪ Εύκολο στην εφαρμογή
▪ Μπορεί να αραιωθεί με νερό
▪ Έτοιμο για χρήση
▪ Ενισχυτικό πρόσφυσης

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Sikafloor®-01 Primer είναι κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων, εφαρμοζόμενο με τις συνιστώμενες
αραιώσεις. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Ως
αστάρι για μείωση της απορροφητικότητας των υποστρωμάτων, για βελτίωση της πρόσφυσης σε λεία και
σταθερά υποστρώματα και ως αστάρι προστασίας
υποστρωμάτων από την περιεχόμενη υγρασία των
τσιμεντοειδών κονιαμάτων επιπέδωσης ή των κολλών
πλακιδίων.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪ EMICODE EC 1PLUS : πολύ χαμηλών εκπομπών
▪ Δήλωση Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης σύμφωνα
με ISO 14025 και EN 15804
▪ Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χημική βάση

Συνθετικό διάλυμα διασποράς

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 10 kg

Εμφάνιση / Χρώμα

Μπλε

Διάρκεια ζωής

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σωστά σε δροσερές και ξηρές συνθήκες, προστατευμένο
από τον παγετό. Ανοιχτά δοχεία θα πρέπει να σφραγίζονται άμεσα και να
καταναλώνονται όσο το δυνατόν συντομότερα.
Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των +5 °C. Προϊόν που έχει αναμειχθεί με νερό θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 1 εβδομάδας.

Πυκνότητα

1,0 kg/l
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Υποστρώματα

▪ Σκυρόδεμα
▪ Τσιμεντοειδή κονιάματα (κανονικής και ταχείας πήξης)
▪ Κονιάματα γύψου
▪ Παλαιά υποστρώματα με υπολείμματα συγκολλητικών ανθεκτικών σε νερό (που έχουν απομακρυνθεί σχεδόν εξ' ολοκλήρου)
▪ Ξηρή δόμηση
▪ Επεξεργασμένα ξύλινα δάπεδα και μοριοσανίδες
▪ Κονιάματα ασφαλτικής μαστίχας κατηγορίας IC 10 και IC 15 σύμφωνα με
EN 13 813

Αναλογία ανάμειξης

Υπόστρωμα
Υποστώματα κανονικής απορροφητικότητας: τσιμεντοειδή κονιάματα,
ταχείας πήξης τσιμεντοειδή κονιάματα ή σκυρόδεμα
Υποστρώματα γύψου: κονιάματα
βάσης γύψου
Χαμηλής ή καθόλου απορροφητικά
υποστρώματα, λεία και σταθερά:
κεραμικά πλακίδια, παλαιά & ανθεκτικά σε νερό υπολείμματα συγκολλητικών (που έχουν απομακρυνθεί
σχεδόν εξ'ολοκλήρου), μοριοσανίδες και επεξεργασμένη ξυλεία,
κονιάματα ασφαλτικής μαστίχας
κατηγοριών IC 10 και IC 15 σύμφωνα με EN 13 813

Αραίωση
1 kg Sikafloor®-01 Primer : 3 l νερό

1 kg Sikafloor®-01 Primer: 1 l νερό

Εφαρμόστε Sikafloor®-01 Primer
αναραίωτο

Κατανάλωση

~70 g/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τον εξοπλισμό εφαρμογής και την αναλογία ανάμειξης.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη

Πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων και
κολλών πλακιδίων αναμείνατε:
Υπόστρωμα
Χρόνος αναμονής
Κανονικής απορροφητικότητας
~10 λεπτά
υποστρώματα: Τσιμεντοειδή
Υποστρώματα βάσεως γύψου, στην ~10 λεπτά
περίπτωση που εφαρμοστούν κονιάματα εξομάλυνσης βάσεως
γύψου
Υποστρώματα βάσεως γύψου, στην ~24 ώρες
περίπτωση που εφαρμοστούν τσιμεντοειδή κονιάματα εξομάλυνσης
Χαμηλής απορροφητικότητας ή κα- ~2 ώρες
θόλου απορροφητικά υποστρώματα: Επεξεργασμένη ξυλεία και μοριοσανίδες
Άλλα χαμηλής απορροφητικότητας ~12 ώρες
ή καθόλου απορροφητικά υποστρώματα: Κεραμικά πλακίδια, παλαιά συγκολλητικά ανθεκτικά σε νερό (που να έχουν απομακρυνθεί
σχεδόν εξ' ολοκλήρου), κονιάματα
ασφαλτικής μαστίχας κατηγορίας IC
10 και IC 15 σύμφωνα με EN 13 813
Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές των
κλιματικών συνθηκών. Παρακαλούμε ανατρέξτε επίσης και στα φύλλα
ιδιοτήτων των αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοειδών κονιαμάτων δαπέδου ή
των κολλών πλακιδίων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
▪ Επαρκούς αντοχής, με ικανότητα να φέρει φορτία,
διαστασιολογικά σταθερό και μόνιμα στεγνό.
▪ Απαλλαγμένο από υπολείμματα που μειώνουν την
πρόσφυση, όπως π.χ. σκόνη, ρύπους, λάδια, λιπαρές ουσίες και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια.
▪ Στρώσεις διαχωρισμού, τσιμεντοεπιδερμίδα ή άλλοι
παρόμοιοι ρύποι θα πρέπει να απομακρύνονται με
κατάλληλα μέσα, όπως τρίψιμο, βούρτσισμα, αμμοβολή ή άλλη κατάλληλη μέθοδο καθαρισμού.
▪ Παλαιές, χαλαρά προσκολλημένες και αδύναμες
στρώσεις θα πρέπει να απομακρύνονται μηχανικά.
▪ Υλικά επιφανειακής επεξεργασίας ή άλλα σαθρά
τμήματα θα πρέπει να απομακρύονται και οπές, κενά και τοπικές επισκευές θα πρέπει να λαμβάνουν
χώρα με κατάλληλο προϊόν τοπικής επισκευής.
▪ Υποστρώματα γύψου θα πρέπει να τρίβονται και να
σκουπίζονται πριν από οποιαδήποτε επιπλέον επεξεργασία.
▪ Στρώση συγκολλητικών υδατικής βάσης, π.χ.
θειόκολλες θα πρέπει να απομακρύνονται μηχανικά.
▪ Παλαιά συγκολλητικά ανθεκτικά σε νερό θα πρέπει
να απομακρύνονται μηχανικά στο μέγιστο δυνατό
βαθμό.
▪ Παλαιά δάπεδα, όπως κεραμικά πλακίδια, θα πρέπει
να καθαρίζονται καλά και να τρίβονται.
▪ Μαγνησιακά δάπεδα θα πρέπει να ασταρώνονται με
Sikafloor®-02 Primer.
▪ Πριν την εφαρμογή επιβεβαιώστε πως τα ξύλινα
δάπεδα και οι μοριοσανίδες είναι σταθερά τοποθετημένα και δεν μετακινούνται. Η επιφάνεια της επεξεργασμένης ξυλείας θα πρέπει να τρίβεται.
ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Ανακινήστε ή αναδεύστε το Sikafloor®-01 Primer πριν
την εφαρμογή.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
▪ Εφαρμόστε το Sikafloor®-01 Primer με ρολό, βούρτσα ή πινέλο.
▪ Αποφύγετε τις τοπικές συγκεντρώσεις.
▪ Το Sikafloor®-01 Primer μπορεί να ψεκαστεί (σε αναλογία αραίωσης με νερό τουλάχιστον 1:1 ).
▪ Σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα, συνιστάται η
εφαρμογή και δεύτερης στρώσης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που
έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.
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ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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 πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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