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Aktiva�ní nát�r 
 

Popis výrobku 1-komponentní aktiva�ní nát�r na bázi epoxid - polyuretanové prysky�ice 

Použití Sika® Primer 3N  se používá jako aktiva�ní nát�r na porézní podklady nap�. pod 
t�snící tmely Sikaflex® PRO 2 HP, Sikaflex® PRO 3 WF, Sikaflex® PRO 1FC, 
Sikaflex®  11 FC , Sikaflex®  35 SL . 

Výhody • lehce roztíratelný  
• dobrá p�ilnavost k podkladu 
• je možné nanášet na matn� vlhké podklady 

Zkušební zprávy     TZÚS �eské Bud�jovice - Certifikát �. 204/C5/2006/020-015885 z 19.5.2006   
TZÚS �eské Bud�jovice - Stav. technické osv�d�ení �. 020–015883 

Údaje o výrobku 
Barva 

 
Transparentní, lehce nažloutlá 

Balení Nádoby po 250 ml, 1 l, 10 l 

Skladovatelnost 9 m�síc� v suchu a p�i teplotách 10 - 25oC v originálních neotev�ených obalech. 

Objemová hmotnost 0,9 (kg/l) 

Viskozita      10 - 15  mPa.s 

Bod  vzplanutí              < 21 °C 

Aplikace 
Podklad 

 
Musí být bez tuk�, olej� a únosný. Volné �ástice , prach a nát�ry musí být 
odstran�ny. Max. dovolená vlhkost podkladu 8%. 

Aplikace                      Nanášejte št�tcem nebo vále�kem rovnom�rn� v tenké vrstv�. Sika® Primer 3N 
tvo�í spojovací m�stek mezi pevným a únosným podkladem a mezi t�snícím 
tmelem. Neslouží  ani jako �istící prost�edek, ani jako spojovací prost�edek pro 
nevázané stavební materiály. 

Spot�eba                       Spot�eba závisí na porezit� podkladu. Na 1m2 betonu je zapot�ebí asi 150 ml 
p�ípravku Sika® Primer 3N. 
1l podkladního nát�ru Sika® Primer 3N sta�í na asi 120 monoporcí t�snícího 
tmelu po 600 ml. 

�as  odv�trání            T�snící spárové hmoty Sikaflex® PRO 2 HP, Sikaflex® PRO 3 WF, Sikaflex® PRO 
1 FC, Sikaflex® 11 FC, Sikaflex®  35 SL : 
- nejmén� 30 min. a max. 5 hod. 
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D�ležitá upozorn�ní Aktiva�ní nát�r Sika® Primer 3N neslouží ani jako �istící prost�edek, ani jako 
ochranný nát�r. 
Primer je užíván výhradn� pro zlepšení p�ilnavosti. Nenahrazuje o�išt�ní 
stykových ploch a nemá ani schopnost zlepšit jejich pevnost! 

Bezpe�nostní p�edpisy První pomoc 
- p�i kontaktu s k�ží vzniká nebezpe�í podrážd�ní. Postižené �ásti pokožky 
d�kladn� omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, p�ípadn� konzultovat 
s léka�em. 
- p�i zasažení o�í  okamžit� opláchnout o�i p�i otev�eném ví�ku 10-15 minut pod 
tekoucí vodou a konzultovat s léka�em . 
- po vdechnutí postiženého dopravit okamžit� z nebezpe�né zóny na �erstvý 
vzduch. P�ípadn� okamžit� volat léka�e. 
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžit� 
zavolat léka�e. 
- p�i míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a od�v. 
- nenechejte vniknout do vody, p�dy.  
- Nesmí se dostat do rukou d�tí. 
Ochranná opat�ení  
P�i zpracování je nutné dodržovat bezpe�nostní pokyny na obalu i platné 
p�edpisy p�íslušných ú�ad� o ochran� zdraví p�i práci. 
P�i míchání a zpracování noste ochranný od�v, brýle a rukavice, pracujte ve 
v�traném prost�edí. 
Podrobn�jší údaje týkající se hygieny a bezpe�nosti práce, ochrany   životního 
prost�edí  jsou uvedeny v Bezpe�nostním listu. 
Odstra�ování odpadu   
Odpad dle zákona �.185/2001 Sb. o odpadech 
Katalogové �.: 07 03 04 
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo p�edejte odborné firm� 
k likvidaci. 

Upozorn�ní Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních test�. Tyto hodnoty se mohou p�i aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe�nosti práce jsou spolu s 
bezpe�nostními informacemi (nap�. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpe�nostním listu. 
Aktuální technické a bezpe�nostní listy, Prohlášení o shod�, Certifikáty najdete 
na internetové adrese www.sika.cz. 

  
Právní dodatek 
Uvedené informace, zvlášt� rady pro zpracování a použití našich výrobk�, jsou založeny na našich 
znalostech z oblasti vývoje chemických produkt� a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi p�i 
standardních podmínkách a �ádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p�i 
zpracování a dalším vn�jším vliv�m, k �etnosti výrobk�, r�znému charakteru a úprav� podklad�, 
nemusí být postup na základ� uvedených informací, ani jiných psaných �i ústních doporu�ení, vždy 
zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu�ení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou 
nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p�edal písemn� v�as a úplné informace, které jsou nezbytné 
k �ádnému a úsp�ch zaru�ujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí p�ezkoušet výrobky, zda 
jsou vhodné pro plánovaný ú�el aplikace. P�edevším musí být zohledn�na majetková práva t�etí 
strany. Všechny námi p�ijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a 
dodacím podmínkám“. Ujist�te se prosím vždy, že postupujete podle nejnov�jšího vydání 
technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
odd�lení nebo na www.sika.cz. 
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