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Opis SABA Primer 9102 jest promotorem adhezji do podłoży nieporowatych (1 komponent). 
 

 

Możliwości zastosowania SABA Primer 9102 opracowano na potrzeby trwałego spajania klejów i/lub uszczelniaczy 
SABA do różnych powierzchni nieporowatych, jak metale, płytki dwukrotnie wypiekane i 
tworzywa sztuczne. 

 

 
Zalety • nie zawiera izocyjanianów 

• łatwy w zastosowaniu 
• krótki czas schnięciazgodny z EN 14188-4 

 

 
Informacje techniczne Właściwości*  

Baza  silany  

Lepkość w 23 °C (EN 12092) ≈ 10 mPa.s 

Gęstość (EN ISO 2811-2) ≈ 810 kg/m3 

Zawartość ciał stałych  ≈ 2% 

Temp. pracy (min./max.) +5 °C / +35 °C 

Temperatura podłoża (min./maks.) +5 °C / +35 °C, +3 °C powyżej temperatury 

punktu rosy 

Czas schnięcia (minimum) ≈ 10 minuty 

Czas otwarty (maximum) ≈ 24 godziny 

Zużycie ≈ 100 g/m2 

Kolory (standard) przezroczysty 

Opakowanie pojemnik 1 litrów (opakowanie zawiera 12 

sztuk) 

Okres przechowywania 18 miesięcy w nieotwieranym oryginalnym 

opakowaniu, w przypadku przechowywania w 

miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i 

bezpośrednim nasłonecznieniem. Po otwarciu 

opakowania ograniczony okres przydatności. 

Temperatura przechowywania (min./max.) +5 °C / +25 °C 

* O ile nie stwierdzono inaczej, testy wykonano zgodnie z metodą analizy SABA. 
 

 
Urządzenia Aplikator SABA Primer, gąbka melaminowa lub czysta, pędzla, sucha i niestrzępiąca się 

ściereczka. 
 

 
Nakładanie Przygotowanie powierzchni przywierającej: Powierzchnie przywierające muszą być 

stabilne kształtowo, suche, jednorodne oraz nie może być na nich smarów, olejów, pyłu ani 
luźnych części. 
Zastosowanie: Nałożyć równą, cienką warstwę promotora przyczepności w tym samym 
kierunku. Zaleca się zapisać na opakowaniu datę pierwszego otwarcia i przelać potrzebną 
ilość do niewielkiego naczynia. Następnie od razu z powrotem zamknąć opakowanie. Nie 

wlewać niewykorzystanego materiału ponownie do opakowania. 
Mechanizm utwardzania: Czas schnięcia zależy od wilgotności powietrza i temperatury. 
Schnie szybciej przy wyższej wilgotności/temperaturze powietrza, wolniej przy niższej 
wilgotności/temperaturze powietrza. 
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Zalecenia bezpieczeństwa Firma SABA przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa użytkowania i odpowiedzialnego 
postępowania z naszymi produktami. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można 
znaleźć w odpowiednich kartach charakterystyki produktów firmy SABA. 

 

 
Ważne Przed użyciem należy sprawdzić zgodność lub zgłosić się po poradę do firmy SABA.  

Po otwarciu opakowania okres przydatności produktu jest ograniczony, dlatego należy jak 
najszybciej wykorzystać produkt do końca. 
W przypadku przebarwień, zmętnienia lub zgęstnienia zaprzestać używania produktu. 

 

 
Kontakt Nasz dział obsługi klienta z chęcią odpowie na wszelkie pytania. Prosimy o kontakt z 

najbliższym oddziałem SABA. 
 

  

SABA Dinxperlo BV, siedziba główna 

 

T: +31 (0)315 65 89 99 

E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com 

SABA Polska Sp. z o.o. 
 

T: +48 (0)61 66 45 125 
E: sabapolska@saba-adhesives.com 

SABA Vertrieb und Anwendung von 

Chemiewerkstoffen GmbH 

T: +49 (0)2871 29 24 00 

E: sababocholt@saba-adhesives.com 
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Nasze zalecenia i instrukcje obsługi opierają się na aktualnym stanie wiedzy i technologii. Klienci i użytkownicy powinni dokonać oceny naszych produktów na własną rękę, biorąc pod uwagę 
przeznaczenie i inne wymagania. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania naszych produktów bez uwzględnienia zaleceń i/lub instrukcji dotyczących ich zastosowania. Nasze ogólne 
warunki mają zastosowanie do wszystkich wniosków, instrukcji użytkowania, ofert, zamówień i umów. Ogólne warunki zostały złożone w Izbie Handlowej miasta Arnhem pod numerem 09065419 oraz są 
dostępne w naszej witrynie internetowej: www.saba-adhesives.com. Na żądanie przesyłamy bezpłatnie kopię ogólnych warunków. Ogólne warunki zawierają ograniczenie odpowiedzialności firmy SABA 
Dinxperlo BV, jak również określają prawo Królestwa Holandii jako prawo właściwe oraz sądy Królestwa Holandii jako miejsce rozwiązywania sporów. Wszelkie spory związane z wnioskami, instrukcjami 
użytkowania, ofertami, zamówieniami i umowami firmy SABA Dinxperlo BV albo z nich wynikające muszą zostać przedstawione właściwemu sądowi w rejonie, w którym firma SABA Dinxperlo BV ma 
siedzibę. 
Numer wersji 2021/01/19, zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje 


