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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
Έκδοση 04 / 2008 
 

Sika® Primer-215 
Αστάρι επιφανειών πολυουρεθανικής συγκόλλησης 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
Χημική βάση Πολυουρεθανικό μείγμα διαλύτου 
Χρώμα Διάφανο με κίτρινη απόχρωση 
Πυκνότητα (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) 1.0 kg/l περίπου 
Ιξώδες2 (CQP 029-3 / ISO 3219) 20 mPa·s περίπου 
Σημείο ανάφλεξης (CQP 007-1 / ISO 13736) -4°C (25°F) 
Περιεκτικότητα σε στερεά  34% 
Θερμοκρασία εφαρμογής 10 - 35°C (50-95°F) 
Μέθοδος εφαρμογής Πινέλο ή σφουγγαράκι 
Κατανάλωση 50 - 150 g ανά m2 περίπου, ανάλογα με την 

απορροφητικότητα του υποστρώματος 
Χρόνος ξήρανσης 3 Ελάχιστο κάτω από 15°C
 Ελάχιστο πάνω από 15°C 
 Μέγιστο 

60 λεπτά 
30 λεπτά 
24 ώρες 

Αποθήκευση Σε σφραγισμένα δοχεία σε στεγνό δροσερό χώρο 
Διάρκεια ζωής 12 μήνες 

1) CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας 2) 23°C / 50% σχετική υγρασία 3) Σε διαφορετικές θερμοκρασίες ο χρόνος       
ωρίμανσης μπορεί να διαφέρει 

 
Περιγραφή 
Το Sika® Primer-215 είναι ένα 
διάφανο, κίτρινης απόχρωσης και 
χαμηλής πυκνότητας αστάρι το 
οποίο ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία. 
Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα 
διάφορων πλαστικών, ξύλου και 
άλλων πορωδών υλικών πριν από 
την εφαρμογή των προϊόντων 
Sikaflex®. 
Το Sika® Primer-215 παράγεται 
σύμφωνα με το σύστημα διασφάλι-
σης ποιότητας  ISO 9001 / 14001 
και  το ενδοεταιρικό πρόγραμμα 
responsible care.  

Τομείς εφαρμογής 
Το Sika® Primer-215 είναι 
κατάλληλο για τα ακόλουθα 
υποστρώματα: πλαστικά όπως 
GRP, εποξειδικές ρητίνες, PVC, 
ABS και ξύλο. Επειδή τα πλαστικά 
διαφέρουν πολύ στη χημική τους 
σύσταση πρέπει προηγουμένως 
να πραγματοποιούνται δοκιμές. Το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε πλαστικά τα 
οποία υπόκεινται σε ρηγμάτωση 
υπό περιβαλλοντική καταπόνηση  
όπως ακρυλικά και 
πολυκαρβονικά. 
Το προϊόν πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο από 
επαγγελματίες. Πρέπει να 
πραγματοποιηθούν δοκιμές στα 
πραγματικά υποστρώματα και 
συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί η 
πρόσφυση και η συμβατότητα του 
υλικού. 
 

Μέθοδος εφαρμογής 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές και 
απαλλαγμένες από σκόνη, γράσα 
και λάδια. Σκουπίστε την επιφάνεια 
που θα συγκολληθεί με 
Sika® Activator-205 και αφήστε τη 
να στεγνώσει. Εφαρμόστε μία 
λεπτή στρώση Sika® Primer-215 
που θα καλύπτει πλήρως την 
επιφάνεια συγκόλλησης με ένα 
πινέλο ή ένα σφουγγάρι.  
Να μην χρησιμοποιείται σε 
θερμοκρασία κάτω από 10°C ή 
πάνω από 35°C.  
Το Sika® Primer-215 πρέπει να 
εφαρμόζεται μία φορά μόνο. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να 
διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη 
της επιφάνειας με τη μία αυτή 
εφαρμογή. 
Σφραγίστε καλά το δοχείο αμέσως 
μετά από κάθε χρήση. 
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Σημαντική σημείωση 
Το Sika® Primer-215 πρέπει να 
χρησιμοποιείται μέσα σε ένα μήνα 
από τη στιγμή που θα ανοιχτεί το 
δοχείο.  
Απορρίψτε οποιαδήποτε ποσότητα 
αστάριου παρουσιάζει σημαντική 
αύξηση στην πυκνότητα του ή   
διαχωρισμό στη μάζα του. 
 
Άλλες πληροφορίες 
Συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμογής 
μπορεί να καθορίζουν με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που περιέχονται 
σε αυτό το Τεχνικό Φύλλο 
Ιδιοτήτων. Αντίγραφα των 
ακόλουθων εγγράφων διατίθενται 
κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

- Πίνακας Ασταριών της Sika 

 

Συσκευασίες 
30 ml 

250 ml Δοχείο 
1 l 

Βάσεις Δεδομένων 
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι 
βασισμένα σε εργαστηριακές 
δοκιμές. Οι πραγματικές 
μετρήσιμες τιμές μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τις 
συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν 
να βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. 
 
Προσοχή 
Για πληροφορίες και οδηγίες 
σχετικά με την μεταφορά, 
διακίνηση, αποθήκευση και 
διάθεση χημικών προϊόντων, οι 
χρήστες θα πρέπει να αναφερθούν 
στα ισχύοντα Φύλλα Χαρα-
κτηριστικών Ασφαλείας που περιέ-
χουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολο-
γικά και άλλα δεδομένα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια. 
 

Σημείωση 
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υπο-
δείξεις που αφορούν στην εφαρμογή 
και τελική χρήση των προϊόντων της 
SIKA παρέχονται με καλή πίστη και 
βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και 
εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα 
όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμο-
ποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανο-
νικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφο-
ροποιήσεις στα υλικά, τα υποστρώματα 
και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής 
είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν 
μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπο-
ρευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη 
από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εται-
ρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμε-
νων πληροφοριών, γραπτών υποδεί-
ξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων 
οδηγιών. Η τήρηση των δικαιωμάτων 
τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι 
παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους 
εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί 
Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες 
των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη 
έκδοση του Τεχνικού Φύλλου 
Ιδιοτήτων, αντίγραφα του οποίου 
μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν 
ζήτησης. 
 

 
 
 
 
                                          Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: www.sika-industry.com 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 
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