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Sika
®
 Concrete Primer 

(Amorsa cu intarire rapida pentru beton) 

Amorsa bi-componenta pentru o adeziune durabila intre 
membranele lichide Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR si 
substraturi cimentoase 

Descrierea 
produsului 

Sika
® 

Concrete Primer este o amorsa bicomponenta pe baza de poliuree si solvent 
cu intarire rapida si continut ridicat de solide.  

Utilizari Amorsa pentru aderenta dintre  Sikalastic
®
-601 BC, Sikalastic

®
-602 BR si 

substraturile cimentoase.  

Caracteristici / Avantaje ���� Reduce semnificativ riscul eliberarii de gaz din straturile suport poroase 
���� Amorseaza si sigileaza stratul suport astfel incat in min. 30 minute (in conditii 

normale) se poate trece la acoperirea cu membrane. 
���� Combina avantajele intaririi rapide cu lucrabilitatea mare 
���� Ajuta la stabilizarea stratului suport 
���� Aplicare usoara cu pensula sau rola  
���� Se poate utiliza intre straturi ca sigilant de pori 

Date produs  

Forma  

Aspect / Culoare Incolora pana la galben pal 

Ambalare  Sika
® 

Concrete Primer este ambalat la seturi de  12kg  
(comp. A  9.8kg, comp. B  2.2kg) 

Depozitare   

Conditii de depozitare / 
valabilitate  

6  luni de la data fabricaŃiei,  în ambalajul original, sigilat şi nedeteriorat, în conditii 
uscate si reci, ferit de acŃiunea directă a soarelui.  

Date tehnice  

Compozitie chimica Bicomponent pe baza de poliuree si solvent 

Densitate 1.02 kg/l 

Temperatura de aprindere Comp. A: 40 °C 
Comp. B: 73 °C 
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Informatii despre sistem 

Detalii de aplicare  

Calitatea stratului suport Stratul suport trebuie sa fie fara  lapte de ciment,praf,uleiuri sau grasimi.Aceasta 
suprafata se poate obtine folosind o perie de sarma sau prin pregatire mecanica.  

Pregatirea stratului 
suport 

Betonul nou trebuie sa aiba o varsta de 28 zile inainte de aplicarea produsului. 
Betonul trebuie sa aiba o rezistenta la smulgere ≥1.5 N/mm

2
. Defectele sau 

deteriorarile suprafetelor de betont  trebuie remediate folosind mortare de reparatie 
modificate polimeric.Orice reparatie trebuie lasata minimum  72 ore pentru intarire 
completa si pentru a ajunge la  nivelul de umiditate permis pentru aplicare.  

Conditii de aplicare / Limitari 

Temperatura ambientala 
si temperatura stratului 
suport 

+5 °C min. / +30 °C max. 

Continutul de umiditate Continut de umiditate < 4 % . 
Fara umiditate ascendenta in conformitate cu  ASTM (testul cu folia de polietilena). 
Fara apa / umiditate / condens pe stratul suport. 

Punctul de roua Atentie la condens! Temperatura stratului suport in timpul aplicarii trebuie sa fie cu 
cel putin +5 °C peste conditiile formarii punctului de roua. 

Consum 1 sau 2 straturi cu un consum de   0.1275 kg/m
2
 per strat in functie de rugozitatea si 

absortia stratului  

Instructiuni de aplicare 

Metoda de aplicare Asigurati-va ca suprafata este uscata ,fara praf si lapte de ciment. Zonele amorsate 
trebuie sa fie fara contaminari inainte de aplicarea unui strat suplimentar de amorsa 
sau de acoperirea finala.  Produsul se poate aplica pe suprafete usor umede.(a se 
vedea continutul de umiditate  de mai sus). 
Amestecati componenta A pana cand devine uniforma.Adaugati activatorul dupa 
care re-amestecati.  
Aplicati la temperaturi cuprinse intre   5 si 30 °C. Temperatura ambientala si 
temperatura stratului suport trebuie sa fie cu  minimum  5°C peste punctul de roua 
atat pe timpul aplicarii cat si pe perioada de intarire. 
Aplicati cu pensula sau rola. 

Scule pentru aplicare Pensula sau trafalet. Folositi pensule doar pentru suprafetele mici. 

Lucrabilitate  1 ora la 20°C 
 
Nota:timpul de lucrabilitate va scadea daca temperaturile sunt ridicate. 

Timp de asteptare /  
reacoperire 

La 20 °C: Uscat la atingere dupa 10 minute 
  Intarire completa in 30 minute 
  Daca timpul de asteptare de la aplicarea stratului de  amorsa 
depaseste 5 zile , se recomanda aplicarea unui strat suplimentar inainte de 
acoperirea cu membrane lichide.  

Note despre aplicare/ 
Limitari 

Nu aplicati pe vreme umeda sau pe suprafete umede. 
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 Sika Romania SRL,  
Sediu Central  
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr.4;  
Tel: +40 268 406 212  
Fax:+40 268 406 213  
 
 

Birou Bucuresti:  
Com Chiajna 077040,  
Sos. de Centura nr. 13, Jud Ilfov; 
Tel: +40 21 317 33 38  
Fax: +40 21 317 33 45  
  
 

 

PREVEDERI LEGALE :Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala 
a produselor Sika

®
 , sunt date pe baza cunostintelor actuale si experientei Sika

®
, valabile in conditiile in 

care produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate in conditii normale. In practica, diferentele din 
materiale, suporturi si conditiile de santier sunt de maniera ca nu se poate deduce nici o garantie cu privire 
la vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anume scop si nu se poate deduce nici o alta obligatie 
rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte recomandari scrise sau consiliere 
oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in 
conformitate cu termenii de vanzare si livrare. Utilizatorii vor consulta  cea mai recenta publicare a Fisei 
Tehnice a produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere 

 

 

 

Note Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate 
pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru. 

Restrictii locale Vă rugăm sa tineti seamă că performanta produsului poate varia de la tară la 
tară,datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor 
deaplicare, consultati Fisa Tehnică locală a produsului. 

Informatii 
referitoare la 
siguranta si 
sanatate 

InformaŃii detaliate referitoare la siguranŃa utilizării, depozitare şi decantarea 
substanŃelor chimice, precum şi măsuri de precauŃie: informaŃii fizice, toxice şi 
ecologice pot fi obŃinute din fişa de siguranŃă a produsului. 

 


