
ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
Sika® Primer-207
Versiyon 05.01 (03 - 2023), tr_TR
014761012070001000

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Primer-207
ÇEŞİTLİ YÜZEYLER İÇİN PİGMENT İÇEREN SOLVENT BAZLI PRİMER

ÖZGÜN ÜRÜN B ILGIS I  (FURTHER VALUES  SEE  SAFETY  DATA SHEET)
Kimyasal yapısı Solvent bazlı Poliüretan çözeltisi
Renk (CQP001-1) Siyah
Katı içeriği % 27
Uygulama sıcaklığı 5 ─ 40 °C
Uygulama yöntemi Fırça, keçe veya melamin sünger
Kaplama yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak 50 ml/m2

Flash-off zamanı 5 °C üzerinde
maksimum

10 dakika A

24 saat A

Raf ömrü 1000 ml
daha küçük ambalajlarda

9 ay B

12 ay B

CQP = Corporate Quality Procedure A) Bazı uygulamalarda sıcaklık ve flash-off zamanı değişiklik gösterebilir
B) kapalı ambalajda, dik konumda ve kuru ortamda ≤ 25 °C

ÜRÜN TANIMI
Sika® Primer-207 havadaki nem ile reaksiyona 
girerek ince bir tabaka oluşturan solvent bazlı, 
siyah bir primerdir. Bu tabaka, yüzey ve yapış-
tırıcı arasında bir bağ oluşturur. 
Sika® Primer-207, Sika’nın 1-bileşenli polüre-
tanlarını uygulamadan önce yapışma yüzeyle-
rinde yüzey hazırlığı amacıyla özel olarak for-
müle edilmiştir. Bu primer, önceden aktivas-
yon adımı gerekmeksizin birçok yüzeyde mü-
kemmel yapışma sağlayabilir. Sika® Primer-
207 uzun dalga UV ışığı altında sınırlı bir süre 
için floresan ışığı yayar. Bu özellik proses kont-
rol amaçlı kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI
Birçok tipte yüzeye geliştirilmiş tutunma▪
UV ışık altında görülebilir▪
Kolay kullanım▪

UYGULAMA ALANLARI
Sika® Primer-207, düz cam, serigrafili cam, 
plastik, astarlı, boyalı yüzeyler, kataforetik 
kaplama ve metal yüzeyler gibi çok çeşitte yü-
zeyde yapışmayı iyileştirmek için kullanılır. 
Stres çatlağı oluşturmaya eğilimli yüzeylerde 
Sika® Primer-207 kullanmadan önce üreticisi-
ne danışınız ve orijinal yüzeylerde test ediniz. 
Bu ürün sadece tecrübeli profesyonel kullanı-
cılar için uygundur. Ürünün yapışma perfor-
mansı ve yüzeyle uyumu için gerçek yüzey ve 
şartlarda test edilmesi gerekmektedir.
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UYGULAMA YÖNTEMİ
Yüzeyler temiz ve kuru, toz, kir, yağ ve diğer 
kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. 
Yüzey hazırlık işlemlerine pürüzlendirme, te-
mizleme ve aktivasyon adımları da eklenerek 
yüzeye tutunma iyileştirilebilir.

Uygulama
Sika® Primer-207 şişesini içindeki metal bilye-
lerin sesini duyana kadar iyice çalkalayınız. Bir 
dakika daha çalkalamaya devam ediniz ve fır-
ça, keçe veya melamin sünger ile ince ancak 
örtücü bir kat olarak uygulayınız. 
İdeal uygulama ve yüzey sıcaklığı 15 °C ve 25 
°C arasıdır. 
Sika® Primer-207 sadece bir kat uygulanmalı-
dır. Bu tek katın yeterince örtücü olmasına 
dikkat edilmelidir.Tüketim ve uygulama yön-
temi yüzey tipine bağlıdır. Her kullanımdan 
sonra kapak sıkıca kapatılmalıdır.

ÖNEMLİ  B İLGİ
Eğer Sika® Primer-207 5 °C altında kullanıla-
caksa beklenen şartlar altında ilave test yapıl-
ması zorunludur. 
Sika® Primer-207 havadaki nem ile reaksiyon 
veren bir sistemdir. Ürün kalitesini muhafaza 
etmek için kullanımdan hemen sonra iç plastik 
kapağın kapatılması gerekir. Yüzey hazırlık iş-
lemi tamamen sona erdiğinde dış plastik ka-
pak sıkıca kapatılmalıdır.
Ambalaj açıldıktan sonra 1 ay içerisinde tüke-
tilmelidir. Tüketilmediği takdirde daha fazla 
kullanılmamalı ve uygun biçimde imha edil-
melidir. 100ml ambalaj açıldıktan iki hafta 
sonra kullanılmamalı ve imha edilmelidir. 30 
ml ambalaj tek kullanımlıktır.

Eğer primer jelleşmiş, ayrışmış veya viskozitesi 
artmışsa hemen kullanmayı bırakınız. 
Ürünü asla seyreltmeyiniz veya başka madde-
lerle karıştırmayınız. 
Düz cam, plastik vb. saydam veya yarı saydam 
yüzeylerde kullanılırsa yeterli UV koruması 
mutlaka sağlanmalıdır.

PARLAKL IĞIN  BEL İRLENMESİ
Sika® Primer-207 320 - 420 nm dalgaboyu ışık 
kaynağı altında görüntülenebilir ve proses 
kontrol amaçlı kullanılabilir. Proses kontrolü 
esnasında güneş ışığı veya suni ışık kaynakları 
kısıtlanarak görüntü kalitesi oldukça arttırıla-
bilir. 
Not: Işıldama efekti zaman içerisinde azala-
caktır.

EK  B İLGİLER
Burada verilen bilgiler sadece genel rehberlik 
amacıyla sunulmaktadır. Spesifik uygulamala-
ra dair tavsiyeler Sika Endüstri Teknik Depart-
manından talep edilebilir.
Belirli bir uygulama için verilmiş çalışma tali-
matları bu Ürün Bilgi Föyü’nde verilen teknik 
bilgiden farklı olabilir. 
Aşağıdaki dökümanların kopyaları istek üzeri-
ne sağlanabilir:

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu▪
Sika Otomobil Cam Değişimi için Teknisyen 
El kitabı

▪

AMBALAJ  B İLGİLERİ

Metal şişe

30 ml 
100 ml 
250 ml 

1000 ml

TEMEL  ÜRÜN B ILGIS I
Bu teknik bilgi föyündeki tüm bilgiler labora-
tuvar testlerinden elde edilen sonuçlara göre 
verilmiştir. Kontrolümüz dışında oluşan du-
rumlarda, verilen gerçek değerlerde sapma 
görülebilir.

SAĞLIK  VE  GÜVENLİK  B İLGİLERİ
Ürünün taşınması, stoklanması ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır. Mal-
zeme Güvenlik Bilgi Formunda ayrıca ürüne 
ait fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer gü-
venlik bilgileri de yer almaktadır.

SORUMLULUK REDDI
Sika ürünlerine ve son kullanım yerlerine ait 
bilgiler, uygulama ile ilgili tavsiyeler ürünler 
düzgün koşullarda saklandığında, normal şart-
lar altında ve Sika’nın önerileri doğrultusunda 
uygulandığı takdirde Sika’nın güncel bilgi ve 
deneyimine dayanmaktadır. Belirli bir uygula-
ma için Sika tarafından test edilerek önerilen 
bir ürün / sistem malzeme, yüzey ve üretim 
koşullarındaki farklılıklar ve değişkenlikler se-
bebiyle garanti kapsamına girmez. Ürünün 
kullanıcısı ürünü kullanmadan önce test yap-
malıdır. Sika ürün özelliklerinde değişiklik yap-
ma hakkına sahiptir. Tüm siparişler Sika satış 
ve dağıtım koşullarına göre kabul edilir. Kulla-
nıcılar ihtiyaç duyduklarında ürüne ait en gün-
cel Teknik Bilgi Föyüne başvurmalıdırlar. İstek 
üzerine Teknik Bilgi Föylerinin en güncel hali 
istek üzerine Sika tarafından verilecektir.
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