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Sika® Primer-11 W 
Kunsthars gebaseerde primer voor gips of cementachtige 
oppervlakken 

Product 
Omschrijving 

 
Sika® Primer-11 W is een primer gebaseerd op organische copolymeren en 
specifieke additieven in een waterige emulsie, te gebruiken als basislaag voor op 
cement gebaseerde ondergronden en pleister, gipskartonplaat, anhydriet deklagen 
of beton. 

Toepassingen  Ondergronden van gips of gipskartonplaat die bestemd zijn om cementgebonden 
hechtmiddelen of mortels op aan te brengen. 

 Behandeling van sterk absorberende cementachtige oppervakken of pleister 
voor het aanbrengen van cement gebaseerde tegellijmen, mortels of 
zelfnivellerende materies. 

Productinformatie  

Vorm 
 

Uiterlijk / Kleur Rode vloeistof. 

Verpakking Bus van 5 kg 
Bus van 25 kg 

Opslag 
 
 

Opslagcondities / 
houdbaarheid 

12 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de oorspronkelijke 
verpakking, in een droge omgeving, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. 

Technische gegevens 
 

Densiteit ~ 1,01 kg/l 

pH 8 

Wachttijd tot overlagen ~ 2 u. bij +23°C en 50 % R.V.  
 
Hogere temperaturen verkorten de aangegeven duur; omgekeerd duurt het langer 
bij lagere temperaturen. Het aangebrachte Sika® Primer-11 W mag niet kleven. 
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Systeeminformatie  

Nota op de uitvoering 
 

Verbruik 100-200 g/m² al naargelang de absorptie van de ondergrond 

Uitvoering 
 

Verwerking Breng Sika® Primer-11 W aan met een borstel, platte kwast of verfrol tot het 
betreffende oppervlak volledig bedekt is. Onbehandelde zones zijn gemakkelijk 
zichtbaar dankzij de rode kleur van het product. Sika® Primer-11 W mag geen film 
vormen op het oppervlak, het is daarom aangeraden om in geval van weinig 
absorberende ondergronden het product te verdunnen met water in een verhouding 
van max. 1:1. Gips gebaseerde ondergronden moeten een residuele vochtigheid 
van minder dan 0,5% bezitten voor het aanbrengen van Sika® Primer-11 W. 

Opmerking voor 
aanbrengen / Beperkingen 

Niet aanbrengen op: 
 Metaal, vinyl, hout, keramische vloeren, cellenbetonblokken. 
 Niet-absorberende oppervlakken. 
 Ondergronden onderworpen aan vocht.  
 Bij temperaturen onder +5°C of boven +35°C. 
 Buiten. 
 
Alleen aanbrengen op perfect droge ondergronden. 
 
Niet gebruiken om cementachtige ondergronden te verharden/verstevigen. 

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op 
laboratoriumtesten. 
De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden 
waar wij geen controle over hebben. 

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als 
gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale product-
informatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden. 

Gezondheids- en 
veiligheids-
voorschriften 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van 
chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad 
die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden 
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke 
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de 
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in 
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een 
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen 
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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