
PRODUKTDATABLAD
Sika® Primer-3 N
BENYTTES SOM PRIMER PÅ PORØSE UNDERLAG (BETONG, TRE, TEGL), SAMT METALL SOM SKAL
FUGES MED SIKAFLEX, SIKAHYFLEX, SIKASIL OG SIKABOND PRODUKTER.

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika® Primer-3 N er en løsemiddelbasert, 1-kompo-
nent primer.

BRUKSOMRÅDER
Sika® Primer-3 N er beregnet for bruk med Sikaflex®,
SikaHyflex®, SikaBond® og Sikasil® produkter på porø-
se underlag (f.eks. betong), og metaller.

PRODUKTEGENSKAPER
Enkel å påføre▪
Vannavstøtende▪
Kort tørketid▪

PRODUKTINFORMASJON
Kjemisk base 1-komponent, løsemiddelbasert epoksy harpiks forbindelse

Forpakning 250 ml flaske, 6 flasker pr. kartong
1 l flaske, 4 flasker pr. kartong
10 l kanne

Farge Transparent

Holdbarhet Sika® Primer-3 N har en holdbarhet på 9 måneder fra produksjonsdato,
dersom den er lagret i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og i
henhold til de oppgitte lagringsforhold.

Lagringsforhold Sika® Primer-3 N skal lagres i tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys
og ved en temperatur mellom +5 °C og +25 °C.

Tetthet Ca. 1,00 kg/l (ISO 2811-1)

Tørrstoff Ca. 34 %

Viskositet Ca. 10 mPa*s (ISO 3219)

BRUKSINFORMASJON
Forbruk Utbytte pr. liter Løpemeter pr. liter

Porøse underlag 5 m2 250 m
Ikke-porøse underlag 8 m2 400 m

Lufttemperatur +5 °C til +40 °C, min. 3 °C over duggpunkt temperaturen.
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Overflatetemperatur +5 °C til +40 °C

Tørketid Minimum 30 minutter
Maksimum 8 timer

BRUKERVEILEDNING
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, fast og homogent, fritt
for olje, fett, støv og løse eller løstsittende partikler.
Sementslam skal fjernes.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Påfør Sika® Primer-3 N på underlaget med en ren pen-
sel eller rulle. Sika® Primer-3 N skal kun påføres en
gang. Flasken skal lukkes godt umiddelbart etter hver
bruk.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt verktøy og påføringsutstyr umiddelbart et-
ter bruk. Når det er herdet, kan resterende materiale
kun fjernes mekanisk.

TILHØRENDE DOKUMENTER
Sikkerhetsdatablad▪
Forbehandlingsskjema for fuging og liming▪
Metodebeskrivelse for fuging▪
Teknisk Manual for Fasadefuging▪

BEGRENSNINGER
Sika® Primer-3 N må brukes innen en måned etter at
emballasjen er åpnet.

▪

Kast enhver primer som har tyknet eller separert.▪
Primere er kun en heftforbedrer. De er ikke en erstat-
ning for en korrekt rengjøring av overflaten, og de
forbedrer heller ikke overflatens styrke i vesentlig
grad.

▪

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og an-
dre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e)
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider:
www.sika.no
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