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SikaFuko® – Συστήματα Σωληνώσεων με Δυνατότητα Εισπίεσης

Ενεμάτων με Αποδεδειγμένα Υψηλή Απόδοση
Για Κατασκευαστικούς Αρμούς, Συνδέσεις, Εφεδρία Στεγανοποίησης
και για άλλες Ειδικές Εφαρμογές								

Βασικά Πλεονεκτήματα			

Εισαγωγή
Η σειρά SikaFuko® περιλαμβάνει ειδικά
σχεδιασμένους σωλήνες που μπορούν να
τοποθετηθούν σε κατασκευαστικούς αρμούς
σκυροδέματος για στεγανοποίησή τους και επίσης
για να σφραγίσουν ρωγμές ή κενά στις περιοχές
γύρω από τους αρμούς. Τα προϊόντα της σειράς
SikaFuko® σφραγίζουν αρμούς, ενώ παρέχουν λύση
σε περιπτώσεις διαρροών ή μελλοντικών
προβλημάτων. Ορισμένα από τα προϊόντα της
σειράς SikaFuko® μπορούν να δεχθούν ένεμα
περισσότερες από μία φορές, ιδιότητα που αποτελεί
σημαντικότατο πλεονέκτημα συγκριτικά με
οποιαδήποτε άλλα συστήματα ενεμάτων. Η
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος
σωληνώσεων που να μπορούν να επαναενεματώνονται αποτελεί καινοτόμο βήμα στον
τομέα της στεγανοποίησης, ενώ η υιοθέτηση

αυτής της προηγμένης τεχνολογίας
επιτρέπει μηδενικές ανοχές διαρροών σε
σημαντικές κατασκευές. Η σειρά προϊόντων
SikaFuko® αποτελείται από 3 τύπους
σωληνώσεων που μπορούν να τοποθετηθούν
εύκολα, γρήγορα και ασφαλώς,
απλοποιώντας έτσι την εργασία, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζουν πλήρως στεγανούς
αρμούς. Οι σωλήνες της σειράς SikaFuko®
μπορούν να τοποθετηθούν σε πολύ δύσκολο
περιβάλλον εφαρμογής και συνήθως χωρίς
καμία αλλαγή στο σχεδιασμό του οπλισμού ή
του καλουπιού. Παρέχουν μοναδική λύση και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν τα άλλα
συστήματα στεγανοποίησης δεν είναι
δυνατόν ούτε καν να τοποθετηθούν.

Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko®- Κυριότερες Εφαρμογές
Χρήση βασικών τεχνολογιών της
Sika για παραγωγή στεγανών
κατασκευών

n 20 χρόνια διεθνών αναφορών
n Περιλαμβάνουν επανενέσιμα συστήματα
n Στεγανοποίηση υψηλής απόδοσης
n Ιδιαίτερα οικονομικά
n Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπλοκες
και δύσκολες περιπτώσεις
n Δε χρειάζονται επιπλέον εργασίες στον
οπλισμό και το καλούπι
n Ιδανική εφεδρική λύση σε συνδυασμό με
υδροφραγές
n Παρέχουν λύση σε περιπτώσεις κρίσιμων
εφαρμογών

Πεδία Εφαρμογών SikaFuko®

Υπόγεια
Τα συστήματα SikaFuko
παρέχουν εύκολη και
οικονομική σφράγιση αρμών
για στεγανοποίηση υπογείων,
ακόμα και σε δύσκολους
αρμούς και σύνθετες
λεπτομέρειες.
®

Έργα Υποδομής

Δεξαμενές Νερού

Βιομηχανικά κτίρια

Ανακαινίσεις

Σε περιπτώσεις έργων
υποδομής, τα συστήματα
SikaFuko® είναι εύκολο να
τοποθετηθούν και προσφέρουν
ιδιαίτερα οικονομική λύση για
αποτελεσματική και στεγανή
σφράγιση αρμών. Μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν ως
εφεδρική λύση σε συνδυασμό
με υδροφραγές.

Τα συστήματα SikaFuko®
παρέχουν υψηλή ασφάλεια σε
δεξαμενές νερού και άλλες
κατασκευές που πρέπει να
συγκρατήσουν νερό. Οι
δυνατότητες που προσφέρουν
τα διαφορετικά ενέματα Sika
εγγυώνται υψηλή απόδοση
ακόμη και υπό δύσκολες
συνθήκες, με μετάβλητο φορτίο,
κτλ.

Σε συνδυασμό με χημικά
ανθεκτικές ενέσιμες ρητινες
της Sika, τα συστήματα
SikaFuko® παρέχουν υψηλό
βαθμό στεγανοποίησης για
όλους τους τύπους
βιομηχανικών εγκαταστάσεων
παραγωγής και επεξεργασίας.

Τα συστήματα SikaFuko®
μπορούν να τοποθετηθούν
σε ιδιαίτερα ανομοιογενείς
επιφάνειες και συνεπώς
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για
σφράγιση αρμών σε
κατασκευές σκυροδέματος
που έχουν υποστεί βλάβες.
Ως αποτέλεσμα, τα
συστήματα SikaFuko® είναι
ιδανικά για εφαρμογή σε
εργασίες ανακαινίσεων.

Κατασκευαστικοί αρμοί
Τα συστήματα SikaFuko® παρέχουν υψηλής αποδοτικότητας σφράγιση αρμών για σχεδόν όλους
τους τύπους κατασκευαστικών αρμών σκυροδέματος, συμπεριλαμβάνοντας περίπλοκους και
δύσκολα προσβάσιμους αρμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συστήματα SikaFuko® αποτελούν
την ευκολότερη και ασφαλέστερη μέθοδο σφράγισης αρμών.
Εφεδρική Ασφάλεια για συστήματα Υδροφραγών
Τα συστήματα SikaFuko® είναι επίσης σημαντικά ως εφεδρική λύση για άλλα συστήματα
στεγανοποίησης αρμών και ιδιαιτέρως σε συνδυασμό με συστήματα υδροφραγών. Οι
σωληνώσεις SikaFuko® εξασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις ακατάλληλου σκυροδέματος ή
πιθανών διαρροών, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με χρήση ενεμάτων Sika.
Σύνδεση με υφιστάμενες κατασκευές
Σε περιπτώσεις που μια νέα κατασκευή συνδεθεί με κάποια υφιστάμενη, τα συστήματα
SikaFuko® παρέχουν ιδανική λύση για τους κατασκευαστικούς αρμούς. Καθώς οι σωλήνες
μπορούν να τοποθετηθούν σε τραχιές και ανομοιόμορφες επιφάνειες, μπορούν να σφραγίσουν
εύκολα ανεπαρκές σκυρόδεμα ή άλλα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στην περιοχή.
Ειδικές εφαρμογές
Τα συστήματα SikaFuko® μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πολλές άλλες
εφαρμογές σφράγισης, ενώ μπορούν να ενεματώσουν όχι μόνο τον ίδιο τον αρμό, αλλά και
την περιοχή γύρω από αυτόν. Είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστα, γι’ αυτό μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα στην κατασκευή, όπως σκυρόδεμα,
πέτρα, μέταλλο, πλαστικό, κτλ.

SikaFuko® – Πλήρες Σύστημα Σφράγισης και Ενεμάτων

SikaFuko® Swell-1

SikaFuko® VT-1

SikaFuko® Eco-1

(προηγούμενη ονομασία Sika® Injectoflex
HPM)

				
Αυτή η μοναδική τεχνική βαλβίδων
χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20
χρόνια. Πολλές σημαντικές κατασκευές
παγκοσμίως έχουν σφραγιστεί με χρήση
αυτού του συστήματος. Αποτελεί το
κορυφαίο προϊόν επανενεμάτωσης για χρήση
σε δύσκολες περιπτώσεις:		
nΠερισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας
nΕπανενέσιμοι σωλήνες
nΕύκολοι και γρήγοροι στην τοποθέτηση

Το προϊόν αυτό συνδυάζει δύο συστήματα σε
ένα, καθώς αποτελεί συνδυασμό σωλήνα
ενεμάτωσης με βαλβίδες, που επιπλέον
περιλαμβάνει υδρόφιλες λαστιχένιες λωρίδες.
Συνεπώς η ενεμάτωση είναι απαραίτητη μόνο
σε περιπτώσεις που οι υδρόφιλες λωρίδες δεν
μπορούν να διογκωθούν επαρκώς για να
επιτύχουν στεγανοποίηση:
nΗ ενεμάτωση δεν είναι πάντοτε απαραίτητη
nΠαρέχει διπλή ασφάλεια

Αποτελεί την οικονομικότερη έκδοση των
σωληνώσεων SikaFuko®, διαθέτοντας απλό,
αλλά αξιόπιστο σχεδιασμό. Η ευκαμψία τους
επιτρέπει εύκολη και ταχεία τοποθέτηση.
Χρησιμοποιούνται συχνά ως εφεδρικό
σύστημα για άλλα συστήματα στεγανοποίησης
αρμών, όπως οι υδροφραγές:
nΕπανενέσιμοι σωλήνες
nΕύκολη και γρήγορη εφαρμογή
nΙδανικοί ως εφεδρικό σύστημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο σωλήνας αποτελείται στον πυρήνα του από
σκληρό PVC και διαθέτει 4 πλευρικές
λωρίδες νεοπρένιου πάνω από αυλακώσεις
με οπές, οι οποίες είναι διανοιγμένες στον
πυρήνα από PVC. Τα τμήματα συγκρατώνται
με συνδετικό πλέγμα. Η διάταξη του
συστήματος δημιουργεί το φαινόμενο της
λειτουργίας των βαλβίδων.
Σχήμα: στρογγυλό
Εσωτερική Ø: 6 mm
Εξωτερική Ø: 13,5 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λαστιχένιος σωλήνας με τρεις διογκούμενες
λωρίδες και τρεις λωρίδες νεοπρένιου πάνω
από αυλακώσεις οι οποίες είναι διανοιγμένες
στον κεντρικό πυρήνα.
Σχήμα: τριγωνικό
Εσωτερική Ø: 8 mm
Εξωτερική Ø: 24 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σπιράλ, διάτρητος σωλήνας σκληρού PVC
καλυμμένος με αφρώδη πλαστική στρώση, η
οποία φέρει επίσης διατρήσεις ούτως ώστε να
μπορεί να διέλθει το ένεμα της Sika®.
Σχήμα: στρογγυλό
Εσωτερική Ø: 6 mm
Εξωτερική Ø: 12,7 mm

Υλικά Ενεμάτων της Sika®

Οδηγός Επιλογής Ενεμάτων Sika®
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SikaFuko® VT-1

SikaFuko® Swell-1

SikaFuko® Eco-1

Sika® Injection-203

Ενεμάτωση άπαξ

Ενεμάτωση άπαξ

Ενεμάτωση άπαξ

Sika® Injection-201

Ενεμάτωση άπαξ

Ενεμάτωση άπαξ

Ενεμάτωση άπαξ

Sika® InjectoCem-190

Πολλαπλή ενεμάτωση Πολλαπλή ενεμάτωση Πολλαπλή ενεμάτωση

Sika® Injection-29, -306 Πολλαπλή ενεμάτωση Πολλαπλή ενεμάτωση Πολλαπλή ενεμάτωση

SikaFuko® Εξοπλισμός και Βοηθητικά Υλικά

Πρακτικά Αποδεδειγμένες
Λύσεις					

Μοναδική Τεχνολογία Πολλαπλής Ενεμάτωσης / Τεχνολογίας

Το σύστημα σωληνώσεων SikaFuko®
συνοδεύονται από μια ευρεία γκάμα
βοηθητικών υλικών με αποδεδειγμένη
απόδοση εφαρμογής. Χωρίς τη χρήση αυτών
των εξαρτημάτων και των υλικών
ενεμάτωσης, δεν είναι δυνατόν ένα σύστημα
στεγανοποίησης να καλύψει τις ανάγκες που
θα παρουσιαστούν στο έργο.
Η ταχεία, εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
των συστημάτων σωληνώσεων SikaFuko®
είναι βασισμένη στη χρήση αυτού του
βοηθητικού εξοπλισμού.
n Διάφορα τμήματα σύνδεσης για εύκολη
συναρμολόγηση
n Διαφορετικές δυνατότητες
προσαρμογής των σωληνώσεων στο
έργο, ανάλογα με τις απαιτήσεις
n Πολλαπλές λύσεις για εγκατάσταση και
τοποθέτηση των απολήξεων
n Αποδοτικός εξοπλισμός ενεμάτωσης,
συμπεριλαμβάνοντας συνδέσεις,
αντλίες ενεμάτωσης, αντλίες κενού (για
εργασίες πολλαπλής ενεμάτωσης)
n Ενέματα Sika® - μεγάλο εύρος
προϊόντων ενεμάτωσης

Με τη χρήση υλικών ενεμάτωσης που
καθαρίζουν εύκολα με νερό, όπως ακρυλικές
ρητίνες ή εναιωρήματα μικροτσιμέντου, οι
σωλήνες που δέχονται το ένεμα μπορούν να
καθαριστούν μετά την ενεμάτωση και να
ξαναχρησιμοποιηθούν άμεσα ή αργότερα.
Αυτή η ιδιότητα του συστήματος προσφέρει
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εργασία.		

Εύκολο εργαλείο σύνδεσης για ενεμάτωση

nΣτάδιο 1: Έγχυση σκυροδέματος
Όταν το σκυρόδεμα τοποθετείται
γύρω από τους σωλήνες
SikaFuko®, η πίεση που ασκεί
εξωτερικά το σκυρόδεμα πιέζει
και κλείνει τις λωρίδες του
νεοπρένιου πάνω από τα ανοίγματα του
ενέματος, σφραγίζοντάς τα και διατηρώντας
τα κανάλια του ενέματος καθαρά.
nΣτάδιο 2: Ενεμάτωση
Όταν εξασκείται εσωτερικώς του
σωλήνα πίεση λόγω της εισροής
του ενέματος, οι λωρίδες
νεοπρένιου αφήνουν το ένεμα να
περάσει από τις οπές, αλλά με
ελεγχόμενο τρόπο. Αυτή η ελεγχόμενη
δράση εξασφαλίζει ομοιόμορφη
απελευθέρωση του υλικού ενεμάτωσης κατά
μήκος του σωλήνα.
nΣτάδιο 3: Καθαρισμός των σωληνώσεων
Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλο ένεμα της
Sika®, οι σωλήνες SikaFuko®
μπορούν να καθαριστούν εύκολα,
χρησιμοποιώντας καθαρό νερό
και αντλία κενού. Η αρνητική
πίεση που εφαρμόζεται
επανατοποθετεί τις λωρίδες νεοπρένιου
πάνω στις αυλακώσεις με τις οπές,
αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε εισρόφηση
υλικού ενεμάτωσης διαμέσου των οπών
εντός του σωλήνα.			
nΣτάδιο 4: Προετοιμασία για μελλοντική
ενεμάτωση
Το σύστημα σωληνώσεων
SikaFuko® είναι έτοιμο για
επανενεμάτωση εάν και όποτε
χρειαστεί.

Συστήματα SikaFuko® – Τοποθέτηση στο Έργο και
Ενεμάτωση
Τα συστήματα SikaFuko® είναι
ευπροσάρμοστα και προσφέρουν ταχεία και
εύκολη τοποθέτηση στο έργο, σε πολλές
διαφορετικές περιπτώσεις εφαρμογών και
περιβαλλοντικών συνθηκών. Το πλήρες
εύρος πρακτικών βοηθημάτων, εργαλείων
και εξοπλισμού εγγυάται πρακτικές λύσεις
και εναλλακτικές δυνατότητες ενεμάτωσης,
ούτως ώστε να παρέχονται πλήρεις
επεμβάσεις στεγανοποίησης, όποτε αυτές
απαιτούνται.

Ταχεία και εύκολη τοποθέτηση

Ανάμιξη ακρυλικής ρητίνης

Πρακτικά βοηθήματα και εξοπλισμός

Απλή διαδικασία ενεμάτωσης στο έργο

Εφεδρική προστασία για συστήματα
στεγανοποίησης

Στεγανοποίηση και σφράγιση με ενέματα

SikaFuko® – Έργα Αναφοράς

ROLEX SA
Rue Francois-Dussaud Les
Acacias, Ελβετία
Περιγραφή έργου:
Υπόγειο κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται η
διεθνούς φήμης ωρολογοποιία.
Κατασκευαστική περίοδος: 2004-2005.
Απαιτήσεις έργου:
Στεγανή κατασκευή σκυροδέματος με διπλή
ασφάλεια τους κατασκευαστικούς αρμούς.
Λύση Sika:
Σφράγιση 2,400 μέτρων κατασκευαστικών
αρμών στην κατασκευή, χρησιμοποιώντας το
σύστημα σωληνώσεων SikaFuko® Swell.

“Pasaz Grunwaldzki”
Εμπορικό Κέντρο,
Breslau, Πολωνία
				
Περιγραφή έργου:
Σύγχρονο εμπορικό κέντρο μεγάλων
διαστάσεων, που συντέλεσε στην αναβάθμιση
της περιοχής όπου κατασκευάστηκε.
Κατασκευαστική περίοδος: 2005-2006.
Απαιτήσεις έργου:
Αποτελεσματική, στεγανή σφράγιση των
κατασκευαστικών αρμών του υπογείου.
Λύση Sika:
Σφράγιση περίπου 5,000 μέτρων
κατασκευαστικών αρμών με το σύστημα
σωληνώσεων SikaFuko® VT-1.

Σιδηροδρομική γέφυρα
Halberstadt, Γερμανία
Περιγραφή έργου:
Μέγιστης σημασίας σιδηροδρομική γέφυρα ως
μέρος των έργων υποδομής στην περιοχή του
Halberstadt.
Κατασκευαστική περίοδος: 2004
Απαιτήσεις έργου:
Ειδική εφαρμογή που θα πληροί τις απαιτήσεις
σχεδιασμού για σφράγιση μεταξύ της
μεταλλικής κατασκευής και του σκυροδέματος.
Λύση Sika:
Σφράγιση του διαστήματος που μεσολαβεί
από τη μεταλλική κατασκευή μέχρι το
σκυρόδεμα με χρήση σωληνώσεων SikaFuko®
Eco 1 και χρήση ειδικού εξοπλισμού για
στερέωση των σωληνώσεων στο
μεταλλότυπο.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Sika για την Κατασκευή
Παραγωγή Σκυροδέματος

Στεγανοποίηση

Σφράγιση Αρμών

Sika® ViscoCrete®
Sika® Retarder®
Sika® SikaAer®

Sikaplan®, Sikalastic®
Sika® & Tricosal® Waterstops
Sika® Injection Systems

Sikaflex®
Sikasil®

Αντιδιαβρωτική Προστασία
και Πυροπροστασία		

Επισκευή και Προστασία
Σκυροδέματος		

Δομητική Ενίσχυση

SikaCor®
Sika® Unitherm®

Sika® MonoTop®
Sikagard®
Sikadur®

Sika® CarboDur®
SikaWrap®
Sikadur®

Δώματα

Χυτεύσεις και Στερεώσεις

Δάπεδα

Sarnafil®
Sikaplan®
SikaRoof ® MTC®

Sikadur®
SikaGrout®

Sikafloor®
SikaBond®

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αττική-Ελλάδα
Τηλ. +30 210 8160600
Fax +30 210 8160606
www.sika.gr
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Επίσης Διαθέσιμα από τη Sika

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο
Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή
διαδικασία εφαρμογής.

Innovation & since
Consistency 1 9 1 0

