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Sikadur® -32 Primer 
Betonklæber/specialprimer 

Anvendelsesområder Sikadur-32 Primer anvendes som klæber mellem gammel og ny beton eller 
cementmørtel, som primer for andre Sikadur produkter eller som primer for 
fugemasser, f.eks. Sikasil-X, som udsættes for konstant vandbelastning. 

Produktbeskrivelse Sikadur-32 Primer er et hurtighærdende, 2-komponent materiale på basis af epoxy. 
Primeren indeholder ingen letflygtige opløsnings-midler. 
Den udhærdnede masse er lysegrå og har en høj mekanisk styrke, gode 
vedhæftningsegenskaber til beton og stål og er bl.a. modstandsdygtig overfor vand, 
olie, benzin, fortyndede syrer, baser og spildevand. Blandingen har ingen korrosiv 
virkning på de materialer, som den kommer i kontakt med. 
Hærdningen sker uden svind. 
 
De to komponenter er: 
Komponent A: Hvid epoxy-masse indeholdende fyldstoffer. 
Komponent B: Grå hærder. 

Produktdata  

Densitet - blandet: 1,40 kg/l 

Blandingsforhold: 2 vægtdele komp. A til 1 vægtdel komp. 
B 

Trykstyrke: 70 MPa 

Bøje/trækstyrke: 35 MPa 

Trækstyrke: 22 MPa 

Vedhæftning til:  

Stål: 20 MPa (10 dage, 20ºC, 65% RF) 

 5ºC 10ºC 20ºC 30ºC 

Potlife 
Type: Normal: 

 
2 timer 

 
1 time 

 
25 min. 

 
15 min. 

Åbentid 
Type: Normal: 

 
7 timer 

 
5 timer 

 
3 timer 

 
1 time 

Tekniske data 

(Åbentid: den tid som kan gå fra udlægningstidspunktet af Sikadur-32 Primer til 
betonen senest skal påstøbes.)  



 
 

Udførelse  

Forbehandling Beton: Betonoverflader skal være sunde, rene, olie- og fedtfrie. Behandling med 
sandblæsning eller slibning anbefales. Primningen kan foretages på fugtige (ikke 
våde!) overflader, men primeren skal da arbejdes grundigt ind i overfladen. 
 
Metal: Rust eller lignende og malingslag fjernes ved sandblæsning eller slibning. 
Dernæst renses overfladen med Colma Rensevæske. 
 
Kunststoffer: Afrenses med Colma Rensevæske.  

Blanding Komponenternes temperatur skal være mellem +5ºC og +25ºC ved blandingen. 
(Komponenterne kan opvarmes i olie- eller vandbad ved max. 50ºC.    
 Komponenterne må ikke komme i berøring med vand.) 
 
Komponenterne A og B omrøres hver for sig og afvejes i det korrekte 
blandingsforhold eller anvendes som leveret i de færdigdoserede emballager. 
Ved afvejningen skal blandingsforholdene ubetinget overholdes. 
 
Komponent B hældes i komponent A og blandingen omrøres indtil fuldstændig 
homogenitet opnås. Der må ikke være farveslør – hverken i blandingsmassen eller 
langs blandebeholderens sider og bund. 

Arbejdets udførelse Materialet udlægges med en pensel og arbejdes godt ind i overfladerne til en 
ensartet lagtykkelse. 
 
Hvis åbentiden overskrides, skal den hærdnede primer aktiveres ved slibning og 
aftørring med acetone og der skal påføres et nyt lag Sikadur-32 Primer. 

Rengøring Værktøj rengøres straks efter brug med Colma Rensevæske. Udhærdnet Sikadur-
32 Primer kan kun fjernes mekanisk. 

Primer for fugemasse Sikadur-32 Primer anvendes som primer for fugemasser på fugtig beton. Ventetid: 1 
- 3 døgn før udlægning af fugemasse. Overfladen skal aktiveres med acetone 
umiddelbart før udlægning af f.eks. Sikasil-X eller Sikaflex-221. 

Opbevaring/holdbarhed Ved kølig (+5ºC - +25ºC) opbevaring i uåbnede originalemballager er 
lagerholdbarheden 1 år. 
 
Komponenter, som er frosne, kan optøs under svag varme, f.eks. ved 
stuetemperatur eller i vand- eller oliebad, men aldrig over +50ºC. 
Efter omhyggelig omrøring kan produktet anvendes. 

Emballage Sikadur-32 Primer leveres i fordoserede emballager à 1 kg og 5 kg. 
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Sikkerhed Komp. A 
Faresymboler: Xi Lokalirriterende, N Miljøfarlig 
R36/38 Irriterer øjnene og huden 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden 
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet 
Indeholder epoxyholdige forbindelser. Se fabrikantens oplysninger. 
Kodenummer: 00-5 (1993) 
Komp. B 
Faresymboler: C Ætsende, N Miljøfarlig 
R20 Farlig ved indtagelse 
R34 Ætsningsfare 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden 
R52/53 Giftig for organismer, der laver i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet 
Kodenummer: 00-5 (1993) 
Brugsklar blanding 
Kodenummer: 00-5 (1993) 
 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Luftforsynet helmaske, handsker, hætte, beskyttelsesdragt 
 
Produktet er omfattet af AT’s bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer 
og materailer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.  
Produktet kræver særlig uddannelse. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bemærk: 
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for  
Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er 
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore 
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn 
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til  
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke 
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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