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TEHNIČNI LIST

Sika® Primer-11 W
Temeljni premaz na osnovi sintetične smole za pripravo mavčnih ali cementnih površin

OPIS IZDELKA
Sika® Primer-11 W je temeljni premaz na osnovi or-
ganskih kopolimerov in posebnih dodatkov v vodni dis-
perziji. Uporablja se kot osnovni premaz na cementnih 
podlagah in ometu, mavčnih ploščah, anhidritnem 
estrihu ali betonu. 

UPORABA
Priprava podlage na bazi mavca ali mavčnih plošč - 
pred obdelavo s cementnimi lepili ali malto.

▪

Temeljni premaz za zelo vpojne cementne estrihe ali 
omete - pred vgradnjo cementnih lepil, malt ali sa-
moizravnalnih mas.

▪

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Vodna emulzija▪
Temeljni premaz za vpojne podlage▪
Izboljšana oprijemljivost na podlage▪

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Emulzija na osnovi vode

Embalaža 5 kg plastenka
25 kg pločevinka

Videz/barva Rdeča tekočina

Rok uporabe 12 mesecev od dneva izdelave

Pogoji za shranjevanje Proizvod primerno hranimo v nepoškodovani originalno zaprti embalaži, v 
suhem in hladnem prostoru.

Gostota ~1.01 kg/l

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba 100-200 g/m2 v odvisnosti od vpojnosti podlage.

Temperatura zraka v okolici Najmanj +5°C / največ + 35°C

Temperatura podlage Najmanj +5°C / največ + 35°C

Čas čakanja/nanos končnega premaza Približno 2 uri. Pred naslednjim korakom moramo počakati, dokler površi-
na ni več lepljiva.
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NAVODILA ZA VGRADNJO
KAKOVOST PODLAGE/PREDPRIPRAVA

Sika® Primer-11 W se nanaša na vpojne podlage, kot 
so cementne podlage in omet, mavčni in anhidritni 
estrih, mavčne plošče. Ostanek vlage v mavčnih podla-
gah naj bo pred vgradnjo proizvoda manj kot 0,5%.

VGRADNJA

Sika® Primer-11 W se nanaša s čopičem ali valjčkom 
dokler površina ni popolnoma prekrita. Nepokrita po-
dročja so lahko vidna zaradi rdeče barve proizvoda. Si-
ka® Primer-11 W ne sme tvoriti kožice na površini, za-
to se priporoča redčenje z vodo v razmerju 1:1 (naj-
več), pri nizki vpojnosti podlage. Mavčne podlage lah-
ko vsebujejo največ 0,5% preostale vlage pred nano-
som Sika® Primer-11 W.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po konča-
nem delu z vodo. Strjeni material lahko odstranimo le 
mehansko.

OMEJITVE
Nanaša se samo na popolnoma suho podlago.▪
Ne sme se uporabljati za utrjevanje cementnih pod-
lag.

▪

Ne sme se vgrajevati:
Na kovine, vinil, les, keramične talne površine, celični 
beton.

▪

Na nevpojne podlage.▪
Na površine obremenjene z kapilarno vlago.▪
Zunaj.▪

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za informacije in nasvete o varnem rokovanju, skladi-
ščenju in odlaganju kemijskih proizvodov naj si upo-
rabniki pridobijo zadnji aktualni varnostni list, kjer so 
navedeni fizikalni, ekološki, toksikološki in ostali po-
datki o varnosti za obravnavani proizvod. Podatki za 
REACH so navedeni v zadnjem aktualnem varnostnem 
listu.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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