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TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-02 Primer
AKRILÁT PADLÓ ALAPOZÓ ALJZATKIEGYENLÍTŐKHÖZ ÉS CSEMPERAGASZTÓKHOZ

TERMÉKLEÍRÁS
Sikafloor®-02 Primer egykomponensű, akrilát műgyan-
ta, mely alkalmas nem nedvszívó alapfelületek ala-
pozásához, a cementbázisú aljzatkiegyenlítők és csem-
peragasztók feldolgozása előtt.

FELHASZNÁLÁS
Alapozóként alkalmas:

Tapadás javításra sima, ép, nem nedvszívó alapfelü-
leten

▪

Kizárólag beltéri használatra▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Egykomponensű▪
Optimális tapadást biztosít nem nedvszívó alapfelüle-
ten

▪

Kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség▪
Padlófűtés esetén is alkalmazható▪
Rövid várakozási idő▪
Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás▪
Hengerrel könnyen feldolgozható ▪
Felhasználásra kész▪
Oldószermentes a TRGS 610 szerint▪

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
▪
IBU Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD)▪
VOC kibocsátási osztályozás GEV-Emicode EC1PLUS, 
engedély száma 6159/24.02.97

▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyi alapanyag Speciális akrilát diszperzió adalékanyaggal

Csomagolás 5 és12 kg-os kanna 
További kiszerelésekről aktuális árjegyzékünkből tájékozódjon.

Megjelenés / Szín Kék folyadék

Eltarthatóság A gyártástól számított 12 hónapig

Tárolási feltételek A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz he-
lyen +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Lásd a csomagolást.

Sűrűség 1,3 kg/l
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Alapfelületek Kompatibilis, nem nedvszívó alapfelületek:
Beton▪
Cementesztrich▪
Alapfelület régi, vízálló ragasztómaradvánnyal▪
Kerámia lapok▪
Természetes kövek▪
Terrazzo (epoxi vagy cementbázisú)▪
Ásványi alapú magnezit esztrich▪
Fémek▪
Epoxi és vízbázisú poliuretán alapfelületek▪
Teljes felületen tapadó, rugalmas padlóbevonatok (kivéve poliolefin be-
vonatok)

▪

Öntött aszfalt esztrich IC 10 és IC 15 az MSZ EN 13 813 szabvány szerint▪
Egyéb alapfelület esetén forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadóihoz▪

Anyagfelhasználás kb. 125 g/m2

Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, kiala-
kításától, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyag-
szükségletet.

Levegő környezeti hőmérséklete +5 °C és +30 °C között

Alapfelület hőmérséklete +5 °C és +30 °C között

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (mun-
kamenetek között)

Aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó felhordása előtt a Sikafloor®-02 Pri-
mer alapozóra:
Alapfelület Várakozási idő
Nem nedvszívó alapfelületek (ld. 
Alapfelületek bekezdés), kivéve 
ásványi alapú magnezit esztrich

kb. 1,5 óra

Ásványi alapú magnezit esztrich kb. 4 óra

A fent megadott időértékek közelítő jellegűek, a változó környezeti feltéte-
lek befolyásolhatják, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom.
Olvassa el az aljzatkiegyenlítő, illetve a csemperagasztó Termék Adatlapját.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Általános tudnivalók
A meglévő alapfelület legyen ép, szerkezetileg stabil, 
tiszta, száraz, szennyeződésektől, kosztól, olajtól, zsír-
tól, viasztól és rozsdától mentes, melyek befolyásol-
hatják a tapadást.
A Sikafloor®-02 Primer feldolgozása előtt távolítsa el a 
port, a laza és málló részeket az alapfelületről, lehető-
leg ipari porszívóval.
Megfelelő előkészítési módszerek: homokszórás, csi-
szolás, marás, elektromos padlósúroló zsírtalanító-/ 
tisztítószerrel.
Beton / cement esztrich
Zsírtalanítás és tisztítás.
Vízben oldódó ragasztó maradvány
Maradéktalanul távolítsuk el. 
Vízálló ragasztó maradvány
Mechanikusan alaposan távolítsuk el, lehetőleg csak 
jól tapadó ragasztómaradvány maradjon.
Rugalmas padlóburkolat
Biztosan rögzítsük az alapfelületre. Távolítsuk el a 
gyengén tapadó részeket. Zsírtalanítás és tisztítás.
Kerámia lap, természetes kő, terrazzo, epoxi- és 

vízbázisú poliuretán burkolat
Biztosan rögzítsük az alapfelületre. Marja le a mázat 
vagy fényes bevonatot a felületükről. Marás előtt cse-
rélje ki a laza lapokat vagy köveket.
Azbeszt tartalmú vinil burkolat
Biztosan rögzítsük az alapfelületre. Távolítsuk el a 
gyengén tapadó részeket. Zsírtalanítás és tisztítás.
Fém
Zsírtalanítás és tisztítás. Rozsdát mechanikusan távolít-
suk el.
Ásványi alapú magnezit esztrich
Zsírtalanítás és tisztítás.

KEVERÉS

Felhasználásra kész. Használat előtt keverje fel.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutató-
ban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírás-
ban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, me-
lyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell 
igazítani.
Rövidszálú hengerrel vagy pamaccsal hordja fel az ala-
pozót az előkészített alapfelületre. Gondoskodjon ar-
ról, hogy egy összefüggő, pórusmentes bevonat fedje 
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az alapfelületet. Kerülje az alapozó felhalmozódását.
A következő termék felhordása előtt ellenőrizze a 
várakozási/átdolgozhatósági idő betartását.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg vízzel minden 
eszközt és berendezést. A kikeményedett anyag csak 
mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK
Puhább meglévő burkolaton (pl. vinil, linóleum vagy 
gumi) történő alkalmazás esetén mindig gipsz bázisú 
aljzatkiegyenlítőt használjunk.

▪

Nem ásványi alapú magnezit esztrich (pl. faliszt mag-
nézia) alapfelületet mindig epoxi bázisú alapozóval 
alapozzuk le és mesterségesen szárított kvarchomok-
kal szórjuk be az aljzatkiegyenlítő vagy a csempera-
gasztó feldolgozása előtt.

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt 
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő 
körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük 
olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó 
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes 
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és kü-
lönösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a 
jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai 
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a 
szokásos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik 
fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szál-
lítási feltételek szerint. A felhasználónak minden eset-
ben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére 
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok 
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre álló-
knak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adat-
lapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő 
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén sze-
replő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdé-
ses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük 
pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minő-
ségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, be-
dolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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