
Sika® Primer-207 
MUSTA TARTUNTA-AINE 
AJONEUVOJEN KORJAUSLASITUKSEEN 

 ́Nopea kuivuminen - vain 3 min., ympärivuotiseen käyttöön
 ́Yksi tuote - helpottaa työskentelyä
 ́Soveltuu yleisimmille materiaalipinnoille korjauslasituksessa* 
- pienemmmät varastostointikulut

* Lasi, keraaminen reunus, OEM ja automaalaamoiden käyttämät maalit, esikäsittely maalivaurioille ja paljaille metallipin-
noille, kasettilaseille (PVC/PUR RIM -kehys)



Sika® Primer-207 NOPEUTTAA LASIN ASENNUSTA JA VÄHENTÄÄ VARASTOINTIKULUJA
Sika® Primer-207 tartuntakäsittely soveltuu kaikkien ajoneuvojen korjauslasitukseen. Sika® Primer-207 tarttuu 
puhtaille ja kuiville materiaalipinnoille kuten lasi- ja mustaan keraamimaaliin, OEM ja automaalaamoiden käyt-
tämille maaleille, kasettilaseille (PVC/PUR RIM -kehys). Tuote soveltuu myös maalivaurioiden korjaamiseen metalli-
pinnoilla. Tuote kuivuu nopeammin kuin vastaavanlaiset muut tuotteet ja se voidaan levittää helposti siveltimellä, 
huovalla tai vaahtomaisella levittimellä. Sika Primer®-207 voidaan käyttää joko yksinään ainoana tartunta-ainee-
na tai yhdessä Sika® Aktivator PROn kanssa liimasauman pysyvyyden parantamiseksi.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖKOHTEET
Tuotetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan ajoneuvojen korjauslasituksen yhteydessä jälkimarkkinoilla. 
Tarkemmat ohjeet tuotteen käytöstä löydät voimassa olevasta "Sika technicians´handbook for passanger car glass 
replacement" -kirjasta.

PIDÄTÄMME OIKEUDET MUUTOKSIIN
Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun 
niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä 
mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvon-
taan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla  tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttö-
kohteeseen ja -tarkoitukseen.  Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on 
aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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LIIMATTAVA  
MATERIAALIPINTA

MUSTAN PRIMERIN 
- MENETELMÄ

ILMAN MUSTAN 
PRIMERIN KÄYTTÖÄ 
-MENETELMÄ

Lasi sekä musta 
keraamimaalipinta* � �

Paljas metallipinta < 5 cm2 � ��
Paljas metallipinta 
5 cm2 - 150cm2 �� ���

Vahingoittumaton  
OEM-maalipinta � ��

Korjausmaalaus 
(läpikuivunut) � ��

Kasettilasit (PVC/PUR RIM 
-kehys) � ��

Leikattu vanha liimapalko  Valinnainen / � � 

Kasettilasit (PAAS)  Valinnainen / � � 

Polykarbonaatti** � ��
PMMA** � ��

* Lasin tulee olla puhdas liasta ja pölystä. Poista piintynyt lika esim.  Sika®Clean Glass/Sika®PowerClean Aid'llä.

**  Kovapinnoite tulee poistaa ennen liimausta, vain tilapäiseen korjauslasitukseen, vaatii UV-suojauksen. 

� = Sika® Primer-207    � = Sika® Aktivator PRO

OY SIKA FINLAND AB
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo

Puh. (09) 511 431
Fax: (09) 5114 3300
www.sika.fi
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