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η πρωταρχική λειτουργία, την οποία καλείται να εξυπηρετήσει μία 
κατασκευή, είναι η προστασία των ανθρώπων και των δραστηριοτή-
των τους από το περιβάλλον και τις καιρικές επιδράσεις. την πρώτη 
γραμμή άμυνας αποτελεί η στέγη.
η στέγη θα πρέπει να είναι μακροχρόνια ανθεκτική σε διάφορες 
επιδράσεις, όπως θερμοκρασιακές μεταβολές, ηλιακή ακτινοβολία, 
άνεμο, βροχή, χιόνι, κ.λ.π. δεν αρκεί να εξασφαλιστεί ότι το νερό δεν 
θα περάσει στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς η διείσδυσή του στα 
υλικά κατασκευής και μόνο μειώνει την απόδοσή τους και επιταχύ-
νει τη φθορά τους. το νερό μειώνει την απόδοση κάθε συστήματος 
θερμομόνωσης, συμπαρασύρει διαβρωτικές ουσίες και συντελεί 
στην οξείδωση, την παγοπληξία, κ.λ.π..
το σύστημα υγρομόνωσης,/που θα επιλεγεί, σε κάθε περίπτωση 
προκύπτει ως αποτέλεσμα συνδυασμού διαφόρων τεχνοοικονομι-
κών παραγόντων είτε σε νέες κατασκευές είτε σε έργα ανακαινίσε-
ων.
η Sika® διαθέτει στην γκάμα της διαφορετικά συστήματα υγρομό-
νωσης, όπως:

 ́ μεμβράνες PVc (Sikaplan®)
 ́ μεμβράνες TPO (Sarnafil®)
 ́ άσφαλτικές μεμβράνες (Sika® BituSeal T)
 ́ τσιμεντοειδείς επιστρώσεις (Sikalastic®)
 ́ υγρές μεμβράνες (Sikalastic®, SikaFill®)

ςε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη επιλογή καθορίζεται για κάθε συγκε-
κριμένο έργο μετά από λεπτομερή αξιολόγηση όλων των εκάστοτε 
συνθηκών, όπως είναι για παράδειγμα:

 ́ το υπόστρωμα (π.χ. σκυρόδεμα, ξύλο, μετάλλο, παλαιά ασφαλτό-
πανα, κ.λ.π.)

 ́ το μέγεθος και η μορφή του δώματος (τετραγωνικά επιφάνειας, 
επίπεδο δώμα, κεκλιμένη στέγη, σύνθετη αρχιτεκτονική εφαρμο-
γή, κ.λ.π.)

 ́ η χρήση (δώμα με φωτοβολταϊκά συστήματα, πράσινο δώμα, 
ψυχρό δώμα, δώμα με χρήση, δώμα με περιορισμένη ή χωρίς 
βατότητα, κ.λ.π.)

 ́ η λειτουργία του κτιρίου (κατοικία, κτίριο γραφείων, αεροδρόμιο, 
κέντρο διανομής, κ.λ.π.)

 ́ το πλήθος των λεπτομερειών και των διεισδύσεων στην επιφά-
νεια του δώματος, κ.λ.π.

ςτο παρόν έντυπο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτή-
ματα, οι προτάσεις συστημάτων υγρών μεμβρανών Sika, ενώ επίσης 
δίνεται και σαφής προσανατολισμός σε ό,τι αφορά στη βέλτιστη 
επιλογή βάσει συνθηκών έργου και απαιτήσεων απόδοσης.

η βΕλτιςτη ΕπιλΟγη γιά υγρΟμΟνωςη 
δωμάτων μΕ πΕριπλΟΚη γΕωμΕτριά 
Κάι ΟΧι μΟνΟ!
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ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ:  
Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥΣ!

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ 
ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟ Ή ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΞΥΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΧΑΛΚΟΣ

ΕΦάρμΟγΕς ςυςτημάτων 
υγρων μΕμβράνων SIKA

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ αποκτά στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερη σημασία ως 
ένα βιώσιμο μέσο επέκτασης της διάρκειας ζωής του ίδιου του δώματος, αλλά και του συνόλου της κατα-
σκευής. Ενώ οι συνήθεις κτιριακές κατασκευές σχεδιάζονται συνήθως με διάρκεια ζωής 50 ετών, το δώμα 
της κατασκευής μπορεί να χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή σε διάφορα στάδια για να διασφαλιστεί η διαρκής 
προστασία ενάντια σε διείσδυση νερού ή σε άλλα βλαπτικά συστατικά της ατμόσφαιρας. Οι υγρές μεμβράνες 
Sika μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ευρύτατη γκάμα υφιστάμενων δωμάτων, ως οικονομική και αποτε-
λεσματική λύση σε εργασίες επισκευών και ανακαινίσεων.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 
των συστημάτων υγρών μεμβρανών είναι 
το γεγονός πως η υφιστάμενη στρώση 
στεγανοποίησης δε χρειάζεται να απομα-
κρυνθεί. Οι υγρές μεμβράνες Sika εφαρμό-
ζονται συνδυαστικά με κατάλληλα αστάρια, 
άμεσα επάνω στην επιφάνεια του δώματος. 
η διαδικασία εφαρμογής προκαλεί ελάχι-

στη όχληση στις καθημερινές λειτουργί-
ες της κτιριακής κατασκευής. Επιπλέον, η 
εφαρμογή τους γίνεται εν ψυχρώ, χωρίς τη 
χρήση ανοιχτής φλόγας, η οποία απαιτείται 
για ασφαλτικές μεμβράνες. άυτό αυτομά-
τως συνεπάγεται ασφάλεια, τόσο για την 
ίδια την κτιριακή κατασκευή, όσο και για το 
συνεργείο εφαρμογής. Ειδικά σε ό,τι αφορά 

επισκευές υφιστάμενης στρώσης στεγα-
νοποίησης δωμάτων σε δημόσια κτίρια, 
σχολεία, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, χώρους 
γραφείων, κ.α., οι υγρές μεμβράνες αποτε-
λούν τη σωστή επιλογή με βασικό κριτήριο 
την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκο-
νται εντός.

ςε ορισμένες περιπτώσεις τα συστήματα υγρών μεμβρανών όχι μόνο επεκτείνουν τη διάρκεια 
ζωής υφιστάμενων δωμάτων, αλλά επιπλόν προσφέρουν και τη δυνατότητα της επέκτασης 
της λειτουργικότητας, αλλά και της βελίτωσης της αισθητικής ενός δώματος.

Εφαρμοζόμενες σε λευκή απόχρωση (RAL 
9016), τα συστήματα υγρών μεμβρανών 
παρέχουν εξαιρετικές ιδιότητες συντελεστή 
ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας, 
καθιστώντας τα δώματα αυτά αυτομάτως 
ως «ψυχρά» δώματα (Cool Roofs). με τον 
τρόπο αυτό περιορίζεται το φαινόμενο της 
θερμικής/αστικής νησίδας, αλλά και το 
συνολικό ενεργειακό κόστος που απαιτείται 
για την ψύξη της κτιριακής κατασκευής.

τυπΟι υπΟςτρωμάτων
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική ινοπλισμένη ακρυλική μεμβράνη

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα και κυκλοφορία
 ́ υγρομόνωση κατακόρυφων επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ υψηλή ελαστικότητα
 ́ άυξημένη δυνατότητα γεφύρωσης μικρό-ρωγμών
 ́ Καλή διαπερατότητα από υδρατμούς
 ́ υψηλή αντίσταση έναντι διείσδυσης cO2

 ́ διαθέσιμο σε 3 χρώματα (λευκό, γκρι, κεραμιδί)
 ́ Εφαρμογή μεγάλου πάχους
 ́ Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
 ́ άνθεκτικό σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις
 ́ μη ανθεκτικό σε στάσιμα νερά
 ́ ςύμφωνο με Εν 1504-2
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

δοχεία 18kg

διάτάΞη ςυςτημάτΟς

Ορυκτά / άσφαλτικά / μεταλλικά υποστρώματα

άστάρι*

2-3 x Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras

προτεινόμενα αστάρια για το σύστημα Sikagard®-570 W Pele Elastica+Fibras ανά τύπο υποστρώματος

άστάρι
τύπος υποστρώματος

τσιμεντοειδή άσφαλτικά μεταλλικά

Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras  
(αραίωση με νερό σε ποσοστό 10%) • •

Sikagard®-552 W Aquaprimer •

Sika® Color-500 W Primer •

SikaCor® EG-1 •

ςυςτημάτά υγρων μΕμβράνων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

SikaFill®-100 
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική ακρυλική μεμβράνη

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ άνακλαστική μεμβράνη (SR=0,81)
 ́ υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα
 ́ υγρομόνωση δωμάτων με μεγάλο αριθμό λεπτομερειών και πολύπλοκο σχήμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ υψηλή ελαστικότητα
 ́ δυνατότητα γεφύρωσης μικρό-ρωγμών
 ́ υψηλή χρωματική σταθερότητα / δεν κιτρινίζει
 ́ διαθέσιμο σε 3 χρώματα (λευκό, γκρι, τερακότα)
 ́ Ευκολία εφαρμογής
 ́ Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
 ́ μη ανθεκτικό σε στάσιμα νερά
 ́ ςύμφωνο με ETAG 005-8 (W2, P3)
 ́ Οικονομικό
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

δοχεία 5kg, 12kg, 20kg

διάτάΞη ςυςτημάτων

Άοπλο σύστημα για εφαρμογή σε δώματα & 
κατακόρυφες επιφάνειες

Οπλισμένο σύστημα για εφαρμογή σε δώματα με 
απαίτηση αυξημένων αντοχών

Οπλισμένο σύστημα για εφαρμογή σε δώματα με 
απαίτηση περιορισμένης βατότητας

άστάρι* άστάρι* άστάρι*

βασική στρώση: 2 x SikaFill®-100 πρώτη στρώση: 1 x SikaFill®-100 πρώτη στρώση: 1 x SikaFill®-100
Οπλισμός: Sikalastic® Fleece-120 Οπλισμός: Sikalastic® Fleece-120
τελική στρώση: 1 x SikaFill®-100 δεύτερη στρώση: 1 x SikaFill®-100

τελική στρώση/προστατευτική βαφή:  
1 x Sikagard®-550 W Elastic

προτεινόμενα αστάρια για τα συστήματα υγρών μεμβρανών SikaFill®-100
 SikaFill®-100 (με αραίωση) η αραίωση του υλικού γίνεται με νερό σε ποσοστό 25%

 SikaColor®-500 W Primer
 Sikagard®-552 W Aquaprimer

SikaFill®-200 Fiber
Ενός συστατικού, ινοπλισμένη, υγρή, ελαστική ακρυλική μεμβράνη
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Sikalastic®-612
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική/πολυουρεθανική μεμβράνη, τεχνολογίας MTC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Sikalastic®-560
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική μεμβράνη ακρυλικής διασποράς, τροποποιημένη με πολυουρεθάνη (υβρίδιο), βάσης τεχνολογίας CO-Elastic 
(CET)

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ άνακλαστική μεμβράνη (SR=0,82)
 ́ υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα
 ́ υγρομόνωση δωμάτων με μεγάλο αριθμό λεπτομερειών και πολύπλοκο σχήμα
 ́ Κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε συστήματα που έχουν αστοχήσει
 ́ ςτεγανοποίηση κάτω από πλακάκια, σε βεράντες και μπαλκόνια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ υψηλή ελαστικότητα
 ́ δυνατότητα γεφύρωσης μικρό-ρωγμών
 ́ υψηλή χρωματική σταθερότητα / δεν κιτρινίζει
 ́ διαθέσιμο σε λευκό (γκρι, κεραμιδί, κόκκινο κατόπιν παραγγελίας)
 ́ Καλή διαπερατότητα από υδρατμούς
 ́ υψηλή αντίσταση έναντι διείσδυσης cO2

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη και μη υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
 ́ μειωμένη επίδραση από παρουσία στάσιμου νερού
 ́ άνθεκτικό σε φωτιά, σύμφωνα με Εν 1187 Broof (T1)
 ́ ςύμφωνο με ETAG 005-8 (W3, P1)
 ́ πληροί τις απαιτήσεις LEED EQ credit 4.2, SS credit 7.2
 ́ Οικονομικό
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 δοχεία, 20kg

διάτάΞη ςυςτημάτων

Άοπλο σύστημα για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, 
μέταλλο, ξύλο, πλακάκια

Οπλισμένα συστήματα για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, πλακάκια, ασφαλτικές μεμβράνες

άστάρι* άστάρι* άστάρι*

βασική στρώση: 2-3 x Sikalastic®-560 βασική στρώση: 2 x Sikalastic®-560 βασική στρώση: 2 x Sikalastic®-560

Οπλισμός: Sikalastic® Fleece-120 Οπλισμός: Sika® Reemat Premium

τελική στρώση: 1 x Sikalastic®-560 τελική στρώση: 2 x Sikalastic®-560

προτεινόμενα αστάρια ανά τύπο υποστρώματος

τύπος ασταριού τσιμεντοειδή άσφαλτικά μεταλλικά

Sikalastic®-560 (αραίωση με νερό σε ποσοστό 10%) •

Sikalastic® Metal Primer • •

ςυςτημάτά υγρων μΕμβράνων

διάτάΞη ςυςτημάτων

Άοπλο Οπλισμένο
ςτεγανοποίηση κάτω από πλακίδια 
επικολλημένα με κόλλα πλακιδίων

Οπλισμένο σύστημα με εφαρμογή 
τελικής στρώσης προστασίας

άστάρι* άστάρι* άστάρι* άστάρι*

1-2 x Sikalastic®-612 
βασική στρώση: 1-2 x 

Sikalastic®-612
βασική στρώση: 1-2 x Sikalastic®-612 1 x Sikalastic®-612 

Oπλισμός: Sikalastic® Fleece-120 
ή Sika® Reemat Premium

τελική στρώση: 1-2 x Sikalastic®-612
 Sikalastic® Fleece-120 / Sika® 

Reemat Premium

τελική στρώση: 1-2 x 
Sikalastic®-612

γέφυρα πρόσφυσης: Sikalastic®-612  
με επίπαση χαλαζιακής άμμου  

(ø 0,4 - 0,7mm) με κατανάλωση 2 kg /m²
1 x Sikalastic®-612

τελική στρώση: Επικόλληση πλακιδίων με 
τσιμεντοειδή κόλλα SikaCeram®

1 x Sikalastic®-570 TC / 
Sikalastic®-621 TC / Sikalastic®-701

προτεινόμενα αστάρια ανά τύπο υποστρώματος

άστάρι
τύπος υποστρώματος

τσιμεντοειδή άσφαλτικά μεταλλικά υφιστάμενες πολυουρεθανικές επιστρώσεις

Sikalastic® Concrete Primer •

Sikalastic® Metal Primer • •

Sikalastic® Bonding Primer •

SikaCor® EG-1 •

Sikafloor®-151 •

Sika® Reactivation Primer •

Sikalastic® Primer MP • •

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα
 ́ άνθεκτική μεμβράνη υγρομόνωσης χωρίς ραφές κι ενώσεις
 ́ ςτεγανοποίηση κάτω από πλακάκια, σε βεράντες και μπαλκόνια
 ́ υγρομόνωση δωμάτων με μεγάλο αριθμό λεπτομερειών και πολύ-
πλοκο σχήμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

δοχεία 1kg, 7,1kg, 21,3kg (0,75L, 5L, 15L)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ άνθεκτικό στη βροχή, σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή (τεχνολο-
γίας MTc)

 ́ υψηλή ελαστικότητα
 ́ δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 ́ υψηλή αντοχή
 ́ διαθέσιμο σε 3 χρώματα (λευκό, γκρι, τερακότα)
 ́ Καλή διαπερατότητα από υδρατμούς
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κεκλιμένες / κάθετες επιφάνειες
 ́ άνθεκτικό σε στάσιμα νερά
 ́ άνθεκτικό σε φωτιά, σύμφωνα με Εν 1187 Broof (T1)
 ́ ςύμφωνο με ETAG 005-6 (W2, P4)
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό
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ςυςτημάτά υγρων μΕμβράνων

υπόστρωμα προετοιμασία / Καθαρισμός

ςκυρόδεμα/τσιμεντοκονία/μωσαϊκό μηχανές PCD/μηχανές μωσαϊκού/υδροβολή ≥250 bar

Εφυαλωμένα πλακάκια & γρανίτες μηχανές PCD/μηχανές μωσαϊκού/Tροχός με διαμάντια

άσφαλτόπανα υδροβολή/παρκετέζα & VACUUM

Ξύλο παρκετέζα/τριβείο

μέταλλα γυαλοχαρτάρισμα 80-120 GRIT/άμμοβολή

πάνελ πολυουρεθάνης γυαλοχαρτάρισμα 80-120 GRIT/υδροβολή ≥ 250 bar

Κυματοειδή φύλλα από ινοτσιμέντο ή αμιαντοτσιμέντο γυαλοχαρτάρισμα 80-120 GRIT/υδροβολή ≥ 250 bar

παλαιές μεμβράνες PU / άκρυλικά/ υβρίδια γυαλοχαρτάρισμα 80-120 GRIT/υδροβολή ≥ 250 bar

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKALASTIC® MTC

Sikalastic® MTC
Ψυχρής εφαρμογής, χωρίς αρμούς, υψηλής ελαστικότητας και σταθερό σε υπεριώδη ακτι-
νοβολία, σύστημα υγρής πολυουρεθανικής μεμβράνης για υγρομόνωση δωμάτων, βασισμέ-
νο σε τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από 
αυτή (MTC). Αποτελείται από τα προϊόντα Sikalastic®-601 BC, Sika® Reemat Premium και 
Sikalastic®-621 TC.

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ υγρομόνωση δωμάτων σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις
 ́ ςε δώματα με πολύπλοκα σχήματα και λεπτομέρειες, ακόμα και όταν υπάρχει περιορισμένη προσβασιμότητα.
 ́ για κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε συστήματα δωμάτων που έχουν αστοχήσει.
 ́ ςυνδυαστικά με Sikalastic®-621 Tc – SR (traffic white RAL 9016) για ψυχρά και ηλιακά δώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ δοκιμασμένη τεχνολογία – ιστορικό εφαρμογών άνω των 25 ετών
 ́ Ενός συστατικού - χωρίς ανάμειξη, έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή
 ́ άνθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία - υψηλής ανακλαστικότητας (RAL9016) και ανθεκτικό σε κιτρινισμό
 ́ Ψυχρής εφαρμογής - δεν απαιτεί θερμότητα ή φλόγα
 ́ μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς αρμούς
 ́ ταχείας ωρίμανσης - καμία βλάβη της μεμβράνης σχεδόν άμεσα μετά την εφαρμογή
 ́ υψηλής ελαστικότητας και με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών - διατηρεί την ευκαμψία του ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
 ́ υψηλής αντοχής έναντι ριζικών συστημάτων
 ́ Εύκολη επανα-επικάλυψή του εκ νέου εάν απαιτηθεί - δεν απαιτείται απομάκρυνσή του
 ́ Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα -δείτε τον πίνακα ασταριών
 ́ διαπερατό από υδρατμούς - επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει
 ́ υψηλή αντοχή στα συνήθη ατμοσφαιρικά χημικά

διάτάΞη ςυςτημάτΟς

άστάρι*

βασική στρώση: Sikalastic®-601 BC

Oπλισμός: Sika® Reemat Premium

τελική στρώση: Sikalastic®-621 τC

προτεινόμενα αστάρια ανά τύπο υποστρώματος

άστάρι τύπος υποστρώματος

τσιμεντοειδή άσφαλτικά μεταλλικά υφιστάμενες πολυουρεθανικές 
επιστρώσεις

Sikalastic® Concrete Primer •

Sikalastic® Metal Primer • •

Sikalastic® Bonding Primer •

Sika® Reactivation Primer •

Sikalastic® Primer MP • •

διάδιΚάςιά ΕΦάρμΟγης υγρων 
μΕμβράνων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΡΟΛΟ
η εφαρμογή γίνεται σε διάφορα στάδια. Καταρχάς εφαρμόζεται η 
βασική στρώση στο σωστά διαμορφωμένο/προετοιμασμένο/καθα-
ρισμένο υπόστρωμα. άκολούθως απλώνεται ο οπλισμός (π.χ. Sika® 
Reemat Premium)/και εγκιβωτίζεται στη νωπή βασική στρώση.
μετά την ωρίμανση της βασικής αυτής στρώσης εφαρμόζεται η τελι-
κή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
 ́ ρολά και πινέλα

Η SIKA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για τοποθέτηση όλων των συστημάτων υγρών 
μεμβρανών της γκάμας της. ςτα συνοδευτικά έγγραφα που παρέχει συγκαταλέγονται μέθοδοι Εφαρμογής 
και Εγχειρίδια Εγκατάστασης, τα οποία περιλαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαθέσιμες 
μεθόδους εφαρμογής και τη σωστή διαμόρφωση λεπτομερειών, όπως σε τελειώματα, στηθαία, κ.α. τα 
έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν επιπλέον και τις συστάσεις μας, καθώς επίσης και λίστες ελέγχου για οδηγίες 
ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας, καθώς επίσης και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΕΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
Επιπλέον της εφαρμογής με ρολό, οι υγρές πολυουρεθανικές 
μεμβράνες 1-συστατικού μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με 
εξοπλισμό ανάερου ψεκασμού. η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 
για εφαρμογή σε μεταλλικές και κυματοειδείς στέγες, καθώς και 
για εφαρμογή τελικών στρώσεων σε συστήματα υγρομόνωσης 
Sikalastic® εν γένει.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ελάχιστη πίεση: 220 bar
Ελάχιστη δυναμικότητα: 5,1 lt/λεπτό
Ελάχιστη διάμετρο ακροφυσίου: 0,83mm (0,033 ίντσες)
για παράδειγμα:

 ́ Wagner Heavycoat Hc 940 E-SSP Spraypack
 ́ Graco Mark-X 
 ́ Larius Thor
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ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ άνάπτυγμα πράσινου δώμα-
τος (εκτατικού τύπου)

 ́ Θερμομόνωση XPS
 ́ ςύστημα Sikalastic® MTc-22
 ́ άστάρι Sikafloor®-156/-151 
(ή άλλο, βάσει απαίτησης)

 ́ υπόστρωμα σκυροδέματος

ΛΥΣΗ SIKA
άνεστραμμένο δώμα με πολυ-
ουρεθανική υγρή μεμβράνη

 ́ πράσινα δώματα εκτατικού 
τύπου

 ́ ταχεία εφαρμογή με μηχανικό 
εξοπλισμό

 ́ Χαμηλό κόστος συντήρησης
 ́ ςτεγανοποίηση δώματος 
χωρίς αρμούς και ενώσεις

 ́ Χωρίς διείσδυση νερού κάτω 
από τη μεμβράνη

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ άνάπτυγμα πράσινου δώμα-
τος (εντατικού τύπου)

 ́ Θερμομόνωση XPS
 ́ ςύστημα Sikalastic® MTc-22
 ́ άστάρι Sikafloor®-156/-151 
(ή άλλο, βάσει απαίτησης)

 ́ υπόστρωμα σκυροδέματος

ΛΥΣΗ SIKA
άνεστραμμένο δώμα με πολυ-
ουρεθανική υγρή μεμβράνη

 ́ πράσινα δώματα εντατικού 
τύπου

 ́ ταχεία εφαρμογή με μηχανικό 
εξοπλισμό

 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς αρμούς 
και ενώσεις

 ́ Χωρίς διείσδυση νερού κάτω 
από τη μεμβράνη

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ςυςτημάτά γιά πράςινά δωμάτά

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ςυςτημάτά γιά ΕΚτΕΘΕιμΕνά 
δωμάτά

ςυςτημάτά Χωρις ΘΕρμΟμΟνωςη

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
SikaRoof® MTC 12/15/18/22

 ́ 1-2 στρώσεις Sikalastic®-621 Tc
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium

 ́ βασική στρώση Sikalastic®-601 Bc
 ́ άστάρι Sika® concrete Primer
 ́ υπόστρωμα σκυροδέματος

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 
 ́ άυξημένη πυραντίσταση
 ́ δυνατότητα έκδοσης γραπτής 
εγγύησης διάρκειας έως 20 ετών

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
SikaRoof® MTC

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-612

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 
 ́ άυξημένη πυραντίσταση
 ́ υψηλή ανακλαστικότητα (με χρήση 
Top coat)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
Σύστημα με Sikalastic®-560

 ́ 1-3 τελικές στρώσεις Sikalastic®-560
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium ή Sikalastic® Fleece-120

 ́ βασική στρώση Sikalastic®-560
 ́ άστάρι Sikalastic®-560 αραιωμένο με 
10% νερό

 ́ υπόστρωμα σκυροδέματος

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-560

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ άδύναμης οσμής
 ́ Χωρίς διαλύτες
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
Σύστημα με Sikalastic®-612

 ́ 1-2 στρώσεις Sikalastic®-570 ή 1 
στρώση Sikalastic®-621 Tc ή 1 στρώση 
Sikalastic®-701

 ́ 1 στρώση Sikalastic®-612
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium ή Sikalastic® Fleece-120

 ́ βασική στρώση Sikalastic®-612
 ́ άστάρι Sika® Bonding Primer ή Sika® 
concrete Primer

 ́ υπόστρωμα σκυροδέματος
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δωμάτά μΕ υΦιςτάμΕνΕς άςΦάλτιΚΕς μΕμβράνΕς

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
SikaRoof® MTC 15/18/22

 ́ 1 ή 2 στρώσεις Sikalastic®-621 Tc
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium

 ́ Bασική στρώση με Sikalastic®-601 
Bc

 ́ άστάρι Sikalastic® Metal Primer
 ́ υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνημε-
ταλλική στέγη/

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημά-
των SikaRoof® MTC

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα
 ́ άυξημένη πυραντίσταση
 ́ δυνατότητα έκδοσης γραπτής 
εγγύησης διάρκειας έως 20 ετών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ/Sikalastic®-560

 ́ 1 - 3 τελικές στρώσεις 
Sikalastic®-560

 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sikalastic® 
Fleece-120

 ́ βασική στρώση Sikalastic®-560
 ́ Sikalastic®-560 αραιωμένο με 10% 
νερό

 ́ υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνη

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-560

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ άδύναμης οσμής
 ́ Χωρίς διαλύτες
 ́ άυξημένη πυραντίσταση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-612

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 
 ́ άυξημένη πυραντίσταση
 ́ υψηλή ανακλαστικότητα (με χρήση 
Top coat)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
Σύστημα με Sikalastic®-612

 ́ 1 - 2 στρώσεις Sikalastic®-570 ή 
1 στρώση Sikalastic®-621 Tc ή 
Sikalastic®-701

 ́ 1 στρώση Sikalastic®-612
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium ή Sikalastic® Fleece-120

 ́ βασική στρώση: Sikalastic®-612
 ́ άστάρι Sikalastic® Metal Primer
 ́ υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνη

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ Sikalastic®-560 σε 2 ή 3 
στρώσεις

 ́ Ενίσχυση επικαλύψεων με 
Sika Flexistrip & Sikalastic® 
Flexitape εγκιβωτισμένα σε 1 
στρώση Sikalastic®-560

 ́ ςε προεξοχές ενίσχυση με 
Sika Flexistrip & Sika® 
Reemat Premium εγκι-
βωτισμένα σε 1 στρώση 
Sikalastic®-560

 ́ Sikalastic® Metal Primer 
όπου απαιτείται

 ́ μεταλλική στέγη/

ΛΥΣΗ SIKA
ςτεγανοποίηση μεταλλικής 
στέγης με Sikalastic®-560

ςυςτημάτά γιά άνάΚάινιςη 
υΦιςτάμΕνων δωμάτων

υΦιςτάμΕνΕς μΕτάλλιΚΕς ςτΕγΕς

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ταχεία και εύκολη εφαρμογή 
(άμεση εφαρμογή στη μεταλ-
λική στέγη, χωρίς στρώση 
επιπέδωσης)

 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές 
και ενώσεις

 ́ Χωρίς διατρήσεις στο μεταλ-
λικό υπόστρωμα

 ́ Χωρίς διαλύτες

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ Sikalastic®-621 Tc σε 1 ή 2 
στρώσεις

 ́ Ενίσχυση επικαλύψεων με 
Sika Flexistrip & Sikalastic® 
Flexitape εγκιβωτισμένα σε 1 
στρώση Sikalastic®-621 Tc

 ́ ςε προεξοχές ενίσχυση με 
Sika Flexistrip & Sika® 
Reemat Premium εγκι-
βωτισμένα σε 1 στρώση 
Sikalastic®-621 Tc

 ́ Sikalastic® Metal Primer 
όπου απαιτείται

 ́ μεταλλική στέγη/

ΛΥΣΗ SIKA
ςτεγανοποίηση μεταλλικής 
στέγης με Sikalastic®-621 TC

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ταχεία και εύκολη εφαρμογή 
(άμεση εφαρμογή στη μεταλ-
λική στέγη, χωρίς στρώση 
επιπέδωσης)

 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφές 
και ενώσεις

 ́ Χωρίς διατρήσεις στο μεταλ-
λικό υπόστρωμα

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ προαιρετικά για υψηλή 
ανακλαστικότητα: Sika-
lastic®-570 Tc ή Sika-
lastic®-621 Tc σε 1 ή 2 
στρώσεις ή Sikalastic®-701

 ́ Sikalastic®-612 σε 1 ή 2 
στρώσεις

 ́ Ενίσχυση επικαλύψεων με 
Sika® Flexistrip & Sikalas-
tic® Flexitape εγκιβωτισμένα 
σε 1 στρώση Sikalastic®-612

 ́ ςε προεξοχές ενίσχυση 
με Sika® Flexistrip & 
Sika® Reemat Premium 
εγκιβωτισμένα σε 1 στρώση 
Sikalastic®-612 

 ́ Sikalastic® Metal Primer 
όπου απαιτείται

 ́ μεταλλική στέγη

ΛΥΣΗ SIKA
ςτεγανοποίηση μεταλλικής 
στέγης με Sikalastic®-612

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ ταχεία και εύκολη εφαρμογή 
(άμεση εφαρμογή στη μεταλ-
λική στέγη, χωρίς στρώση 
επιπέδωσης)

 ́ ςτεγανοποίηση χωρίς ραφες 
και ενώσεις

 ́ Xωρίς διατρήσεις στο μεταλ-
λικό υπόστρωμα
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άςτάριά

βΟηΘητιΚά πρΟΪΟντά

Sika® Concrete Primer 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, υβριδικό αστάρι πολυουρίας/πολυουρεθάνης, 
για τσιμεντοειδή υποστρώματα

Χαρακτηριστικά

 ́ ταχείας ωρίμανσης - είναι δυνατή η επικάλυψη μετά από 30 λεπτά

 ́ μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εξαέρωσης από ευπαθή υποστρώματα

 ́ ςταθεροποιεί τα σκονισμένα και εύθρυπτα υποστρώματα

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

ςυσκευασία (A+B)

ςετ 11,5 L (~11,78 kg)

Sika® Bonding Primer 2-συστατικών, υδατικής βάσης, εποξειδικό αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα και για υδατικής βάσης 
επιστρώσεις

Χαρακτηριστικά

 ́ ταχείας ωρίμανσης, μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 1-2 ώρες

 ́ άδύναμης οσμής, προϊόν υδατικής βάσης

 ́ ςταθεροποιεί σκονισμένα ή ψαθυρά υποστρώματα

 ́ προσδίδει ομοιόμορφη απορροφητικότητα στο υπόστρωμα

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων

 ́ Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

ςυσκευασία (A+B)

ςετ 5,0 L (~5,16 kg)

Sikalastic® Metal Primer 2-συστατικών, εποξειδικό αστάρι για μεταλλικά και ασφαλτικά υποστρώματα

Χαρακτηριστικά

 ́ ταχείας ωρίμανσης, η επικάλυψη είναι δυνατή μετά από 6 ώρες

 ́ άντιδιαβρωτική προστασία σε βιομηχανικό και θαλάσσιο περιβάλλον

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση σε ένα μεγάλο εύρος μεταλλικών υποστρωμάτων

 ́ προστατεύει ενάντια στη διαπήδηση πτητικών και πλαστικοποιητών από ασφαλτικά υποστρώματα

ςυσκευασία (A+B)

ςετ 5,0 L (~7,17 kg)

Sika® Reactivation Primer 1-συστατικού αστάρι για ενεργοποίηση υφιστάμενων συστημάτων Sikalastic® MTc

Χαρακτηριστικά

 ́ 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση σε υφιστάμενα συστήματα Sikalastic®

 ́ Καθιστά δυνατή την εφαρμογή επιπλέον στρώσεων όταν έχει γίνει υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου αναμονής 
μεταξύ στρώσεων

 ́ Κατάλληλο για εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος υφιστάμενων πολυουρεθανικών μεμβρανών υγρομόνωσης 
δωμάτων (κατόπιν προκαταρκτικής δοκιμής πρόσφυσης)

ςυσκευασία

ςετ 5,0 L (~5,15 kg)

Sikalastic® Primer PVC 1-συστατικού πολυουρεθανικό αστάρι για μεβράνες Sikaplan® και Sarnafil® PVc

Χαρακτηριστικά

 ́ 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση επί των μεμβρανών PVC

 ́ ταχείας ωρίμανσης - η επικάλυψη είναι εφικτή μετά από 2 ώρες μέγιστα

ςυσκευασία

δοχείο 1,0 L

Sikalastic® Primer FPO 1-συστατικού, πολυουρεθανικό αστάρι για μεμβράνες Sikaplan® και Sarnafil® FPO

Χαρακτηριστικά

 ́ 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση επί των μεμβρανών

 ́ ταχείας ωρίμανσης - η επικάλυψη είναι εφικτή μετά από 1 ώρα μέγιστα

ςυσκευασία

δοχείο 1,0 L

SikaColor®-500 W Primer Ενός συστατικού, υδατικής βάσης ακρυλικό αστάρι

Χρήσεις

Aστάρι για τα συστήματα των υγρών ελαστικών ακρυλικών μεμβρανών/SikaFill®

Χαρακτηριστικά

 ́ διαπερατό από υδρατμούς

 ́ άδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες

 ́ προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς διαλύτες

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό

ςυσκευασία

δοχείο 5,0 L

Sikagard®-552 W Aquaprimer Ενός συστατικού, υδατικής βάσης αστάρι και ενισχυτικό πρόσφυσης

Χρήσεις

άστάρι ανόργανων επιφανειών για τα συστήματα των υγρών ελαστικών ακρυλικών μεμβρανών/SikaFill® & 
Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras

Χαρακτηριστικά

 ́ Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης

 ́ διαπερατό από υδρατμούς

 ́ προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς διαλύτες

 ́ Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό

ςυσκευασία

δοχείο 5,0 L

άςτάριά
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βΟηΘητιΚά πρΟΪΟντά

SikaCor® EG-1 δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικής ρητίνης, ενδιάμεση βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας

Χρήσεις

άστάρι μεταλλικών επιφανειών για τα συστήματα των υγρών ελαστικών μεμβρανών/Sikagard® -570 W Pele 
Elástica® + Fibras & Sikalastic®-612

Χαρακτηριστικά

 ́ Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ, επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα και 
αλουμίνιο

 ́ πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία

 ́ ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σοκ και κρούσεις

 ́ Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό

ςυσκευασία (A+B)

ςετ 30kg

Sikafloor®-151 δύο συστατικών αστάρι βάσεως εποξειδικής ρητίνης

Χρήσεις

άστάρι τσιμεντοειδών επιφανειών και εποξειδικών κονιαμάτων για τα συστήματα των υγρών ελαστικών μεμβρανών 
Sikalastic®-612

Χαρακτηριστικά

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση

 ́ άντοχή σε υποστρώματα με αυξημένη υγρασία

 ́ Χαμηλού ιξώδους

 ́ πολύ καλή δυνατότητα διείσδυσης

 ́ μικροί χρόνοι αναμονής

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα με λάστιχο

ςυσκευασία (A+B)

ςετ 30kg

Sikalastic® Primer MP 2-συστατικών εποξειδικό αστάρι, για σταθερή και ανθεκτική πρόσφυση υγρών μεμβρανών Sikalastic® σε 
υποστρώματα σκυροδέματος ή μετάλλου
Χρήσεις

 ́ ως αστάρι/στρώση σφράγισης υποστρωμάτων από σκυρόδεμα
 ́ άστάρι για συστήματα πολυουρίας και πολυουρεθάνης Sikalastic® (PU ή PUA)
 ́ άστάρι για μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες 
 ́ για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Χαρακτηριστικά
 ́ Ειδικά σχεδιασμένο ως σύστημα με προϊόντα Sikalastic® PUA και PU
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε προετοιμασμένες επιφάνειες σκυροδέματος και μετάλλων
 ́ πολύ καλή πρόσφυση σε κατάλληλα προετοιμασμένο νωπό σκυρόδεμα

 ́ μειώνει το χρόνο αναμονής για την εφαρμογή των συστημάτων Sikalastic PU και PUA σε πλάκες οροφής μετά 
από βροχόπτωση και μετά την προετοιμασία της επιφάνειας με υδροβολή

 ́ 100% στερεά, χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 
 ́ Χαμηλού ιξώδους 
 ́ Άοσμο, χωρίς τοξικούς ατμούς
 ́ Καλύπτει τις οπές μεγέθους “καρφίτσας“
 ́ Εφαρμόζεται με σπάτουλα με λάστιχο, ψεκασμό ή ρολό

ςυσκευασία (A+B)

ςετ 5 & 30 kg

άςτάριά τΕλιΚΕς πρΟςτάτΕυτιΚΕς ΕπιςτρωςΕις

Sikalastic®-570 TC υψηλής απόδοσης, υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής διασποράς 

Χρήσεις

 ́ τελική στρώση σε MTC συστήματα

Χαρακτηριστικά

 ́ υψηλής χρωματικής σταθερότητας / δεν κιτρινίζει (UV resistance)
 ́ υψηλής ανακλαστικότητας
 ́ διαθέσιμο σε λευκό χρώμα
 ́ διαπερατή από υδρατμούς
 ́ υψηλής αντοχής στα συνήθη χημικά της ατμόσφαιρας
 ́ Άοσμο
 ́ πληροί τις απαιτήσεις LEED EQ Credit 4.2, SS Credit 7,2
 ́ Οικονομικό

ςυσκευασία

δοχείο 15,0L (~18,45kg)

Sikalastic-621 TC Κορυφαίας απόδοσης, υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης 

Χρήσεις

 ́ τελική στρώση σε MTC συστήματα
 ́ για δώματα με πολύπλοκα δώματα και περιορισμένη προσβασιμότητα

Χαρακτηριστικά

 ́ τεχνολογία ωρίμανσης MTC
 ́ υψηλής χρωματικής σταθερότητας / δεν κιτρινίζει (UV resistance)
 ́ υψηλής ανακλαστικότητας
 ́ διαθέσιμο σε διάφορες αποχρώσεις
 ́ υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
 ́ υψηλής αντοχής έναντι ριζικών συστημάτων
 ́ διαπερατή από υδρατμούς
 ́ ςύμφωνο με ETAG 005, ETA 09/0139
 ́ υψηλή αντοχή στα συνήθη χημικά της ατμόσφαιρας

ςυσκευασία

δοχείο 15,0L (~21,6kg)

Sikalastic®-701 2-συστατικών, ελαστική, υβριδική, πολυουρεθανική τελική στρώση 

Χρήσεις

 ́ τελική στρώση για υγρές μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσης
 ́ τελική στρώση σε υγρές ψεκαζόμενες εν θερμώ μεμβράνες 2-συστατικών
 ́ τελική στρώση για υφιστάμενα συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων

Χαρακτηριστικά

 ́ πολύ καλή μακροπρόθεσμη απόδοση σε περιβαλλοντικές επιδράσεις
 ́ άλειφατική πολυρεθάνη με πολύ καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία και κιτρινισμό 
 ́ Καλή χημική αντοχή
 ́ Εύκολη στην καθαρισμό, περιορισμένη συλλογή ρύπων
 ́ Κατάλληλη για ψυχρά δώματα, καθώς διαθέτει υψηλό συντελεστή ηλιακής ανακλαστικότητας 
 ́ άνθεκτική σε στάσιμο νερό

ςυσκευασία

ςετ 12,5 kg
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βΟηΘητιΚά πρΟΪΟντά

Sika® Reemat Premium 

υαλοπίλημα για ενίσχυση των συστημάτων υγρών μεμβρανών Sikalastic®.

Sikalastic® Fleece-120

πολυεστερικός οπλισμός για ενίσχυση των συστημάτων υγρών μεμβρανών 
Sikalastic®.

Sika® Flexitape Heavy

Εύκαμπτη, πλεκτή ταινία βάσεως πολυαμιδίου για τοπική ενίσχυση των 
συστημάτων υγρών μεμβρανών Sikalastic® (π.χ. σε αρμούς ή επικαλύψεις 
μεταλλικών στεγών)

άλλά

Sikalastic® Flexistrip 

προδιαμορφωμένη στεγανοποιητική ταινία με προστατευτική επένδυση για 
χρήση ως διακοπή πρόσφυσης σε συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic® 
(π.χ. σε αρμούς ή επικαλύψεις μεταλλικών στεγών)

Sika® PU Accelerator

Ειδικό προϊόν για επιτάχυνση του ρυθμού ωρίμανσης των προϊόντων Sikalastic® 
με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή και τη συντόμευση των νεκρών χρόνων ή όταν 
απαιτείται ταχεία επαναφορά σε λειτουργία.

ΟπλιςμΟι

διάμΟρΦωςη λΕπτΟμΕρΕιων μΕ 
υγρΕς μΕμβράνΕς SIKA

άπΟδΟτιΚη λυςη γιά πΕριπλΟΚΕς λΕπτΟμΕρΕιΕς ςΕ δωμάτά

ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ειδικά σε επιφάνειες δωμάτων, το πρόβλημα κρύβεται 
πάντα στις λεπτομέρειες. πάντοτε υπάρχουν δύσκολες λεπτομέρειες που μπορεί να αποτελέσουν 
πρόβλημα συνολικά για το σύστημα, τόσο από πλευράς χρόνου για αντιμετώπισή τους, όσο και από 
πλευράς κόστους.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
άκόμη και η μεγαλύτερη επιφάνεια σε ένα δώμα δεν αποτελεί τόσο 
μεγάλη πρόκληση κατά την εφαρμογή ενός συστήματος υγρομόνω-
σης όσο η σωστή αντιμετώπιση της στεγανοποίησης λεπτομερειών. 
Οι λεπτομέρειες είναι τα σημεία εκείνα που θα οδηγήσουν σε πιθανή 
αστοχία και καταναλώνουν το μεγαλύτερο χρόνο του συνεργείου για 
σωστή στεγανοποίησή τους, όπως:

 ́ ςκαλοπάτια, περβάζια
 ́ ςύνδεση διαφορετικών επιπέδων και συγκεκριμένων σχημάτων 
δώματος

 ́ ςτενοί χώροι όπου είναι αδύνατον να λάβουν χώρα εργασίες με 
συνθετικές ή ασφαλτικές μεμβράνες και εξοπλισμό

 ́ άπορροές και υπερχειλίσεις- τα σημεία εκείνα δηλαδή που 
αποδεδειγμένα λαμβάνει χώρα η πλειονότητα των αστοχιών και 
διαρροών

 ́ διεισδύσεις σωληνώσεων

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SIKA
για την εφαρμογή των υγρών μεμβρανών Sika, δεν απαιτείται ειδι-
κός εξοπλισμός και μπορείτε να στεγανοποιήσετε το δώμα σας 
χωρίς ούτε μία ραφή. δεν απαιτείται γερανός ή ανυψωτικό μηχάνημα, 
καθώς τα δοχεία μπορούν να μεταφερθούν άνετα στο δώμα, γεγο-
νός που σημαίνει πως η προσβασιμότητα στο δώμα δε θα αποτελέσει 
ποτέ πρόβλημα.
άυτό συνεπάγεται αυξημένη αποδοτικότητα με το ίδιο εργατικό 
δυναμικό, περιορισμένη διακοπή χρήσης του δώματος και ταχύτερη 
ολοκλήρωση εργασιών.
με τη χρήση των υγρών μεμβρανών Sika καθιστώνται άμεσα στεγα-
νές οι λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν αστοχήσει σε πολυκαιρι-
σμένα συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων, γεγονός που προσφέρει 
χρόνο για προγραμματισμό ολοκληρωμένης αναικαίνισης της υγρο-
μόνωσης του δώματος σε δεύτερο χρόνο.
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AUTO MARIN, μΟνάδά πωληςης άυτΟΚινητων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
άυτή η νέα μονάδα πωλήσεων αυτοκινήτων βρίσκεται στο 23ο χλμ. της Ε.Ο. άθηνών - Θεσσαλονίκης στον Άγιο ςτέφα-
νο άττικής. η κατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2009. άποτελείται από χώρο 8.000 m², στον οποίο στεγάζονται 
γραφεία, χώροι πώλησης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.
για την υγρομόνωση του δώματος του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν ασφαλτικές μεμβράνες. ςε ένα από αυτά τα δώματα, 
επιφάνειας 450 m2 παρατηρήθηκε αστοχία, με αποτέλεσμα την εισροή νερού στο χώρο των γραφείων. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
υπήρχε λοιπόν απαίτηση για εφαρμογή συστήματος:

 ́ με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 ́ πάνω από την τελική επιφάνεια διαμόρφωσης του δώματος (τσιμεντοκονία)
 ́ ικανού να ανταπεξέλθει στις κλιματολογικές συνθήκες της άττικής, όπου η καταπόνηση λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας είναι εντονότατη

ΛΥΣΗ SIKA
Εφαρμόστηκε σύστημα Sikalastic® MTC-18, το οποίο συνδύαζε όλες τις ανωτέρω απαιτούμενες ιδιότητες. ςτο υφιστάμενο υπόστρωμα 
εφαρμόστηκε αστάρι Sika® Concrete Primer και στη βασική στρώση του συστήματος - Sikalastic®-601 BC- εγκιβωτίστηκε υαλοπίλημα 
Sika® Reemat Premium για γεφύρωση ρωγμών. η τελική στρώση ήταν 2x Sikalastic®-621 TC.

Εργά άνάΦΟράς

άπΟΘηΚΕς JUMBO, Θηβά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
η Jumbo είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχικών ειδών, ειδών 
διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου. μέσα στα 32 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις λιανικής πώλησης με 76 καταστήματα: 52 στην Ελλάδα, 9 στη βουλγαρία, 10 στη ρουμανία, 5 στην Κύπρο, ενώ διαθέτει και εμπορικούς 
αντιπροσώπους στην άλβανία, στην πγδμ και στο Κόσοβο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
για τη νέα μονάδα διαχείρισης εμπορευμάτων στη Θήβα, απαιτήθηκαν εργασίες ανακαίνισης του δώματος του υφιστάμενου κτιρίου. ςτο μεγα-
λύτερο τμήμα της η στέγη ήταν επικλινούς μορφής, ενώ περιελάμβανε και τμήματα με διαφώτιστα.
Οι βασικές απαιτήσεις ήταν:

 ́ ταχεία παράδοση σε χρήση (πολλές λεπτομέρειες στο δώμα)
 ́ Εφαρμογή σε υφιστάμενο υπόστρωμα (παλαιά ασφαλτόπανα στο μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας)
 ́ ςύστημα ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία και με ανακλαστικές ιδιότητες

ΛΥΣΗ SIKA
η συνολική επιφάνεια δώματος στην οποία εφαρμόστηκαν συστήματα υγρών μεμβρανών ήταν ~35.000 m². ςε όλη την επιφάνεια εφαρμό-
στηκε σύστημα υγρής μεμβράνης Sikalastic®-612 σε δύο στρώσεις με αστάρι Sika® Bonding Primer. ςε αρμούς, δοκάρια, ενώσεις το σύστη-
μα/Sikalastic®-612 ενισχύθηκε με οπλισμό Sika® Reemat Premium. ςαν τελική επίστρωση για αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος 
και τη διαμόρφωση μόνιμα ανακλαστικής επιφάνειας εφαρμόστηκε Sikalastic®-621 TC.



ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑ - ΤΌΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας 
εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και 
των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, 
λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών 
πρόσοψεων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της 
σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. 
Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητος πρόσμικτα σκυροδέματος, 
εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβεσης 
δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα 
μόνωσης δωμάτων και υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του 
Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά 
πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική 
υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην 
επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της 
στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas 
επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο 
εργοτάξιο.

SIKA HELLAS ABEE

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452
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Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

www.sika.gr Sika Mobile Apps

Facebook Sika Smart City
Γνωρίστε τις τεχνολογίες μας!
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