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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-363
2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΦΗ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Sikagard®-363 είναι 2-συστατικών, με διαλύτες, πο-
λυρεθανική, ελαστική, τελική βαφή και βαφή σφράγι-
σης.

ΧΡΗΣΕΙΣ
To Sikagard®-363 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από 
έμπειρους επαγγελματίες.
 
Ως ελαστική, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, χη-
μικά ανθεκτική τελική βαφή, π.χ. πάνω από Icosit®-
2406, στο εσωτερικό κέλυφος πύργων ψύξης και σε 
άλλα έργα με απαίτηση χρήσης προστατευτικής βα-
φής σε εσωτερικές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκαμπτη, ελαστική▪
Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις▪
Ανθεκτική σε όξινους ατμούς στο εσωτερικό πύργων 
ψύξης λόγω εκκενώσεων καυσαερίων

▪

Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία▪
Δεν κιτρινίζει▪
Ανθεκτικό σε φθορά και απότριψη▪
Καλή χημική αντοχή▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Συντελεστής αντίστασης διάχυσης μCO2 : > 400,000 
(EN 1062-6)

▪

Συντελεστής αντίστασης διάχυσης μH2O: 10,500 (EN 
77831-1)

▪

2-συστατικών, με διαλύτες, ελαστική, πολυουρεθα-
νική προστατευτική βαφή για χρήση ως τελική βαφή 
στο εσωτερικό κέλυφος πύργων ψύξης σύμφωνα με 
EN 1504-2 (Αρχές 1, 2, 5, 6, 8). DoP 
0208010401700000031008 και φέρει τη σήμανση 
CE.

▪

2-συστατικών, με διαλύτες, ελαστική, πολυρεθανική 
βαφή σύμφωνα με EN 13813. DoP και φέρει τη 
σήμανση CE.

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Πολυουρεθάνη

Συσκευασία Σετ 25 kg Συστατικό A: 21,25 kg 
Συστατικό B: 3,75 kg

Εμφάνιση / Χρώμα Συνήθεις αποχρώσεις: RAL 7032 και 7030. 'Αλλες αποχρώσεις κατόπιν 
ζήτησης.

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές Συνθήκες αποθήκευσης
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συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Προστατέψτε από 
τον παγετό.

Πυκνότητα ~ 1,3 g/cm³ DIN 53 217

Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος ~ 75,5% DIN 53 216

Περιεχόμενο σε στερεά κατά όγκο ~ 63% Υπολογισμένο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε απότριψη Τιμή Ωρίμανση Πρότυπο
~ 93,3 mg 7 ημέρες στους 

23°C/50% Σ.Υ.
DIN 53 109 (CS 
10/1000/1000)

Εφελκυστική αντοχή Τιμή Ωρίμανση Πρότυπο
~ 8,0 N/mm² 7 ημέρες στους 

23°C/50% Σ.Υ.
DIN 53 455

Επιμήκυνση θραύσης Τιμή Ωρίμανση Πρότυπο
~ 9,0% 7 ημέρες στους 

23°C/50% Σ.Υ.
DIN 53 455

Αντοχή σε σκίσιμο Τιμή Ωρίμανση Πρότυπο
~ 11,1 N/mm² 7 ημέρες στους 

23°C/50% Σ.Υ.
DIN 53 515

Θερμική αντοχή ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Μείγμα: 25°C Συστατικό A: 25°C 

Συστατικό B: 42°C

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα Ειδικά προορισμένο ως μέρος του συστήματος προστασίας του εσωτερι-
κού κελύφους πύργων ψύξης:

Icosit®-2406▪
Sikagard®-363▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης Συστατικό A : Συστατικό B = 85 : 15 (κατά βάρος)

Κατανάλωση ~ 0,3 – 0,5 kg/m² ανά εφαρμογή

Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 10°C ελάχιστη / + 30°C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος + 10°C ελάχιστη / + 30°C μέγιστη

Χρόνος ωρίμανσης Μεταξύ στρώσεων του Sikagard®-363:
Ελάχιστα Μέγιστα

10°C 24 ώρες 5 ημέρες
20°C 15 ώρες 3 ημέρες
30°C 8 ώρες 2 ημέρες

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση Επιφανειακή ωρίμανση μετά από 24 ώρες στους + 10°C. 
Πλήρης έκθεση σε χημικά και μηχανικά φορτία μετά από 7 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η στρώση του ασταριού θα πρέπει να έχει ωριμάσει. 
Τυχόν επιφανειακοί ρύποι θα πρέπει να έχουν απο-

μακρυνθεί από το ώριμο αστάρι με πλύσιμο με κα-
τάλληλο μέσο ή με καθαρό νερό υπό πίεση.
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ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμείξτε το συστατικό A με μηχανικά μέσα πριν την 
ανάμειξή του με το συστατικό Β. Αναμείξτε τα συστα-
τικά A + B μαζί στην προαναφερθείσα αναλογία 
ανάμειξης με ηλεκτρικό αναμεικτήρα. Ο χρόνος 
ανάμειξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 λεπτά και 
η ανάμειξη ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν λήψης 
ομοιογενούς μείγματος. Αδειάστε το μείγμα σε ένα 
καθαρό δοχείο και εν συντομία αναμείξτε ξανά για να 
διασφαλίσετε πλήρη ανάμειξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με βούρτσα: Με κατάλληλη άκαμπτη βούρτσα 
Με ρολό: Με κοντότριχο νάιλον ρολό 
Με ανάερο ψεκασμό: 190 bar, ακροφύσιο 0,66 mm, 
γωνία ψεκασμού 80° 
(Μπορεί να γίνει προσθήκη Thinner C σε ποσοστό έως 
4%).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Sika Thinner C

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα 
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που 
δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του 
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή 
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των 
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν 
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά 
με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγι-
στη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία 
προϊόντος ΙΙΑ/ j Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν 
έτοιμο για χρήση είναι 500 g/l (Οριακές τιμές 2010). 
Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikagard®-363 
είναι < 500 g/l  την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για 
χρήση.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που 
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των 
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής 
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και 
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν 
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες 
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η 
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα 
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, 
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις 
εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υπο-
δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των 
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την 
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται 
κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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