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  MMBB  SSiikkaa  PPrriimmeerrפריימר פריימר סיקה סיקה 
  ים ורצפות עץדו רכיבי להכנת תשתיות להדבקת פרקטפריימר 

 תיאור החומר
 דו רכיבי על בסיס שרף להכנת תשתיות הרצפה להדבקת פרקט ורצפות ,  פריימר מיוחדMBפריימר סיקה 

 . וליצירת תנאים אופטמליים להיקשרות העץ לתשתיתעץ 
 

 שימושים
 .כמאזן שיעורי לחות בתשתיות צמנטיות להדבקה יעילה של פרקטיםמשמש  .א
 תשתיות מצופות , אריחים ישנים, צמנטיותלתשתיות   SikaBondכושר הידבקות של מערכות  משפר  .ב

 . 'שאריות דבקים ישנים וכד, אספלט 
 . מבודד השפעות כימיקלים ישנים ויוצר תשתית חלקה ונקייה .ג
 . מחזק תשתיות צמנטיות חלשות או תשתיות ישנות .ד

 
  יתרונות החומר

 ללא סולבנטים .א
 )יישום על ידי מברשת או רולר(קל ליישום  .ב
 )מ בתשתיות קשות" מ5ד ע(חדירה מעולה לתשתית  .ג
 רב שימושי למגוון רחב של תשתיות .ד
 ביותר ועמיד לאורך זמןיציב  .ה
 לקיצור הליכי היישום ומונע הכנות קשות ומורכבות של התשתיתתורם  .ו

 .  לפני ההדבקה       
 

 )B + Aרכיבים (ג " ק10פחים    ריזהא
 

   כאשר כאשרMMBBנשתמש בסיקה פריימר נשתמש בסיקה פריימר 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

      
   

 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 ניתנים למשתמש כהמלצה בלבד המתבססת על ניסיון,  והשימוש בחומראופן היישום, ובעיקר פרטי הכנת השטח, המידע המוצג לעיל*

 אין החברה אחראית לכל פגם או תוצאה בלתי רצויה. כאשר אוחסנו וטופלו כראוי וכנדרש במפרט המוצר, החברה בשימוש בחומרים
 לה הנדרשים לפעולתו התקינה אם וכאשר חרג השימוש מן האמור בהוראות אלה ותנאי השטח שונים מא, מן השימוש במוצר הנגרמת

 המשתמש לפנות לעלון / על הלקוח . החברה אחראית בגין המוצר אם נעשה בו שימוש לקוי אלא מתחייבת על טיבו בלבד אין. של המוצר
 .2003מ "גילאר בע.ביותר על מנת לרכוש את האינפורמציה הנכונה לגביי השימוש בו המוצר המעודכן

 

התשתית לחה ואנו קצרים ..
 . בזמן

התשתית פגומה או אינה ..
 חזקה מספיק

אין אנו בטוחים לגבי ..
שאריות דבקים ישנים על גבי 

התשתית או תשתיות ישנות 
 על בסיס אספלט

Sika® Primer MB 


