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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-850 Activator
Αστάρι για την επίστρωση προστασίας έναντι graffiti Sikagard®-850 Clear σε  βαμμένα ορυκτά 
υποστρώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sikagard®-850 Activator είναι ενός συστατικού, 
έτοιμο για χρήση αστάρι για το σύστημα προστα-
σίας έναντι graffiti Sikagard®-850 Clear σε  
βαμμένα ορυκτά υποστρώματα, με στόχο τη βελτίω-
ση της εφαρμογής και της πρόσφυσης της 
τελικής στρώσης. Το Sikagard®-850 Primer αποτελεί 
μέρος του συστήματος Sikagard® για προστασία ένα-
ντι graffiti.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Αστάρι για το σύστημα προστασίας έναντι 
graffiti Sikagard®-850 Clear σε  βαμμένα ορυκτά 
υποστρώματα

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έτοιμο για χρήση (Δεν απαιτείται αραίωση επί 
τόπου στο έργο)

▪

Ενισχυτικό πρόσφυσης / αστάρι▪
Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση συνδυαστικά με 
την επίστρωση προστασίας έναντι graffiti, Sikagard®-
850 Clear

▪

Χωρίς τολουόλη και άλλους αρωματικούς διαλύτες▪
Εύκολο για εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία Δοχείο 0,8 kg 
Δοχείο 4 kg 

Εμφάνιση / Χρώμα Διαφανές κίτρινο υγρό

Διάρκεια ζωής 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη συ-
σκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και 
+30°C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευ-
ασία.

Πυκνότητα ~0,76 g/cm3 (+23°C)

Ιξώδες ~1,1 mm2/s
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος Στρώση Προϊόν
Αστάρι για μη βαμμένα ορυκτά υπο-
στρώματα (εκτός ξύλου)

Sikagard®-850 Primer

Αστάρι για υφιστάμενα 
βαμμένα ορυκτά υποστρώματα

Sikagard®-850 Activator

Τελική βαφή Sikagard®-850 Clear

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Σημείωση: Εν γένει 1 στρώση επαρκεί για εφαρμογή σε κατάλληλα προε-
τοιμασμένο, ομοιόμορφο και ασταρωμένο υπόστρωμα.
Τυπικά ~50 έως 100 g/m2

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +8 °C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία ≤ 80 % Σ.Υ.

Σημείο δρόσου Η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου.

Χρόνος ξήρανσης Σημείωση: Για τον σχηματισμό σταθερού φιλμ, απαιτείται 1 έως 2 ώρες 
χρόνος ξήρανσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με σχετική υγρασία    
40%.
Σημείωση: Για υψηλότερα ποσοστά σχετικής υγρασίας θα πρέπει να επε-
κταθεί ο χρόνος ξήρανσης
Σημειώση: Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή  της 
τελικής επίστρωσης Sikagard®-850 Clear, δεν  πρέπει να ξεπερνά τις 5 
ώρες.

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.

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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κατάλληλα βαμμένα ορυκτά υποστρώματα είναι: 
Βαμμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία και τσιμεντοειδή επι-
χρίσματα
Σημαντικό: Σε υποστρώματα με τραχύ 
επιφανειακό προφίλ ενδέχεται να είναι δύσκολη η 
επίτευξη ομοιόμορφου πάχους βαφής. Το γεγονός 
αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη προστασία 
και απόδοση καθαρισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις συ-
νιστάται εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρ-
μογή της βαφής.

Σημαντικό: Θα πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα 
της υφιστάμενης βαφής του υποστρώματος με 
τοSikagard®-850 Activator και την τελική επίστρωση 
Sikagard®-850 Clear.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, στα-
θερό και απαλλαγμένο από όλους τους 
ρύπους, όπως λάδια, γράσα και χαλαρά ή σαθρά 
υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυ-
ση της βαφής.

▪

Πολύ λεία υποστρώματα καλό είναι να προετοιμάζο-
νται κατάλληλα, ώστε να έχουν μια ελεφριά τρα-
χύτητα.

▪

Προετοιμάστε το υπόστρωμα χρησιμοποιώντας κα-
τάλληλο εξοπλισμό, όπως καθαρισμό με ατμό, αμ-
μοβολή και υψηλής/χαμηλής πίεσης υδροβολή.

▪

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες εφαρμογής όπως αυ-
τές ορίζονται στις μεθόδους εφαρμογής, στα εγχει-
ρίδια εφαρμογής και στις οδηγίες εργασιών, οι 
οποίες πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις πραγ-
ματικές συνθήκες του έργου.
Σημαντικό: Σε τραχιά υποστρώματα εφαρμόστε το 
αστάρι με βούρτσα και διασφαλίστε πως καλύπτει 
όλη την επιφάνεια συμπεριλαμβάνοντας τα κενά.
Σημείωση: Για να αποτρέψετε δημιουργία φυσα- 
λίδων στο τελείωμα της επιφάνειας, μην περνάτε 
πολλές φορές την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψε-
κασμό.
Εφαρμόστε Sikagard®-850 Activator ομοιόμορφα 
στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα με βούρ-
τσα, ρολό fleece ή ανάερο ψεκασμό, στην απαιτούμε-
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νη κατανάλωση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργα- 
λεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί με χρήση white spirit άμεσα μετά τη 
χρήση. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει 
μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

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.

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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