ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKA

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
4

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKA

6

ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

8

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

9

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

10

́
́
́
́
́

Sika MonoTop®-108 WaterPlug
Sika MonoTop®-109 WaterProofing
Sika® MonoSeal-101 H
Sikalastic®-1K
Sika MonoTop®-160 Migrating HP

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ KONIAMATA ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

16
21
24

́
́
́
́
́

SikaSeal®-105 H
SikaTop®Seal-107 FL-X
Sikalastic®-152
SikaTop®-209 Reservoir
SikaTop®-129 Sunshine

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 3-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

́ Sikagard®-720 EpoCem®

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ

26

́
́
́
́
́
́
́
́

Sika Waterbar®
SikaSwell®
SikaSwell® A
SikaSwell® S-2
SikaFuko®
SikaFuko® Eco-1
SikaFuko® VT-1
Sikadur Combiflex®

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

36

́ Igolatex®
́ Igol® A
́ Sika® Igolflex® P-01 S

38

́ Sika® Drain-S
́ Sika® Drain Geo S
́ Sika® Drain-15

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

40
42

́
́
́
́
́

SikaRep®-200 Multi
SikaRep®-300 Classic
SikaRep®-400 Extra
Sika MonoTop®-627
Sika MonoTop® Dynamic HP

SikaProof® Α+ - ΑΥΤΟΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

3

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKA

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKA

ΠΛΉΡΗΣ ΓΚΆΜΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ & ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΕΔΏ ΚΑΙ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΑΙΏΝΑ

Οι διεισδύσεις και οι διαρροές νερού αποτελούν ένα
ιδιαίτερα συνηθισμένο ζήτημα αντιμετώπισης σε μια
οποιαδήποτε κατασκευή και αφορούν όλα τα μέρη των
κατασκευών και των κτιρίων.

Η Sika αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς στον τομέα της
στεγανοποίησης κτιριακών κατασκευών. Η μακροχρόνια εμπειρία της
εταιρείας στον τομέα των στεγανοποιητικών κονιαμάτων και η
διαμόρφωση πλήρους γκάμας προϊόντων καθιστούν τη Sika ως τον
πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε πελάτη.
Καθώς η στεγανοποίηση κτιριακών κατασκευών αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη
λειτουργικότητά της, η σωστή επιλογή προϊόντων μπορεί πραγματικά να
καθορίσει το μέλλον και τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΙΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ;
Όταν μία κατασκευή καθίσταται στεγανή, έχει πλέον την ικανότητα είτε να αποτρέψει τη διείσδυση του
νερού εντός της ή να συγκρατήσει το περιεχόμενο νερό εντός της.
Στην γκάμα των προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης της Sika περιλαμβάνονται υλικά διαφόρων τεχνολογιών,
διαφορετικής αποδοτικότητας και διαδικασίας εφαρμογής, τα
οποία μπορούν να καλύψουν από τις απλούστερες, μέχρι τις
απαιτητικότερες περιπτώσεις τύπων έργων, όπως π.χ. από
ασφαλτικές επιστρώσεις και πολυμερείς επιστρώσεις μέχρι
σύστημα μεμβράνης με διαμερισματοποίηση και Σύστημα Sika®
White Box. Ο ιδιοκτήτης/επενδυτής/μελετητής/εργολάβος/σχεδιαστής θα πρέπει να λάβει σε κάθε περίπτωση υπόψη του το
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) το οποίο περιλαμβάνει το
σύνολο των δαπανών για το κτίριο καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής
του πριν την επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Σε αυτό
το κόστος περιλαμβάνονται η αξία της αρχικής επένδυσης, το
κόστος οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης στην εσωτερική επίπλωση, τα αγαθά, τον εξοπλισμό κ.λπ. λόγω εισροής υδάτων,
το κόστος οποιασδήποτε επισκευής και συντήρησης, συν το
κόστος οποιουδήποτε χρόνου διακοπής κατά τη διάρκεια αποκατάστασης.
Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο, παρουσιάζονται βασικά οι λύσεις στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή κονιάματα, 1- και 2- συστατικών της Sika. Επιπλέον, δίνονται και προτάσεις σφράγισης
αρμών, με στόχο την παρουσίαση ολοκληρωμένων συστημάτων στεγανοποίησης μιας κατασκευής.
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΛΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης είναι προϊόντα που
συνήθως εφαρμόζονται σε στρώσεις μικρού πάχους, εν γένει
μεταξύ 2-5mm για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τη στεγανότητα σε διάφορα στοιχεία μίας κατασκευής. Στόχος τους είναι
να εμποδίσουν είτε την εισροή, είτε τη διαρροή του υγρού νερού, αλλά επιτρέπουν μετά την εφαρμογή τους τη διαπνοή των
υδρατμών. Επιπλέον, υπάρχουν και πιστοποιημένα κονιάματα
στεγανοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
προστασία των επιφανειών οπλισμένου σκυροδέματος.
Οπότε εν γένει τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης
ενεργούν ως φράγμα στεγανοποίησης και δεν επιτρέπουν
τη μετάδοση ελεύθερου νερού, αλλά επιτρέπουν τη διαπνοή
του υποστρώματος (διαπερατότητα από υδρατμούς). Μπορούν
είτε να εφαρμοστούν ως μοναδικό μέτρο προστασίας, είτε ως
μέρος συστήματος στεγανοποίησης μιας κατασκευής.
Τα τσιμεντοειδή κονιάματα που είναι επιπλέον πιστοποιημένα για προστασία επιφανειών οπλισμένου σκυροδέματος
περιορίζουν την είσοδο υγρών ή αερίων ουσιών (π.χ. νερού και
CO2) στην κατασκευή. Ελέγχουν την περιεχόμενη υγρασία του
ίδιου του υποστρώματος και αυξάνουν την αντοχή του έναντι
συγκεκριμένων εξωτερικών επιδράσεων / καιρικών συνθηκών,
όπως από ενανθράκωση ή διείσδυση χλωριόντων.
Τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης είναι βάσης τσιμέντου και περιέχουν άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας και
πολυμερή συστατικά, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις στεγανότητας ανάλογα με τον τύπο και το τμήμα της
κατασκευής. Ανάλογα με την τεχνολογία τους, μπορεί να είναι
1-συστατικού (ανάμειξη του προϊόντος με ποσότητα νερού συγκεκριμένου εύρους αναλογίας) ή 2-συστατικών (ανάμειξη του
προϊόντος με ειδικό γαλάκτωμα που αποτελεί το Β συστατικό
του προϊόντος).

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

5

ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τύπους κατασκευών,
καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολα στη χρήση και προσφέρουν επιπλέον προστασία στην κατασκευή
σκυροδέματος:

6

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ/ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
(πόσιμο και μη νερό)

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ κατασκευών που υπόκεινται σε αρνητικές &
θετικές πιέσεις νερού (π.χ. υπόγεια τμήματα κατασκευών)

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ σε εσωτερικούς
& εξωτερικούς χώρους (π.χ. πισίνες, μπαλκόνια, βεράντες,
κουζίνες)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (π.χ. κανάλια υδάτων)

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ εξωτερικώς

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

7

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η γκάμα των κονιαμάτων στεγανοποίησης της Sika περιλαμβάνει προϊόντα κορυφαίων χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά αναφέροντας:

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ή ΑΚΑΜΠΤΑ
Ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση, υπάρχουν
διαθέσιμα εύκαμπτα ή άκαμπτα κονιάματα στεγανοποίησης, ανάλογα με τη δυνατότητα γεφύρωσης
ρωγμών που προσφέρουν.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των τσιμεντοειδών κονιαμάτων στεγανοποίησης είναι η ευκολία της εφαρμογής τους.
Οι μέθοδοι εφαρμογής περιλαμβάνουν εφαρμογή με το χέρι με οδοντωτή σπάτουλα, βούρτσα ή ρολό, ενώ υπάρχουν και
προϊόντα που μπορούν να εφαρμοστούν με ψεκασμό. Ανάλογα με την τεχνολογία τους μπορούν να διαμορφώσουν σύστημα
με εγκιβωτισμό ειδικού πλέγματος, ανθεκτικού σε αλκάλια, για αύξηση της ικανότητας γεφύρωσης ρωγμών και της συνολικής
ανθεκτικότητας της εφαρμογής.

1 ή 2- ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, υπάρχουν
προϊόντα 1- ή 2- συστατικών. Στην πρώτη περίπτωση η ανάμειξη του προϊόντος γίνεται με χρήση
νερού, ενώ στη δεύτερη με χρήση του ειδικού πολυμερούς γαλακτώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΜΥΣΤΡΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ
Αυτή η ιδιότητα περιγράφει κυρίως τα υψηλής ευκαμψίας κονιάματα στεγανοποίησης που έχουν την
ικανότητα να γεφυρώνουν ρωγμές στο υπόστρωμα διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητά τους ως
φράγμα έναντι διείσδυσης ή διαρροής νερού.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Ορισμένα κονιάματα στεγανοποίησης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε επαφή με πόσιμο νερό, πάντα
κατόπιν δοκιμής από αναγνωρισμένο οργανισμό ή
εγκεκριμένη οδηγία (ευρωπαϊκή ή διεθνή).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Τα κονιάματα στεγανοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα,
τοιχοποιία και ορισμένα φυσικά πετρώματα.

ΘΕΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Τα κονιάματα στεγανοποίησης, ανθίστανται σε θετικές ή και σε αρνητικές πιέσεις.
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

9

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
Sika MonoTop®-108 WaterPlug

(Υπερταχύπηκτο)

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Υπερταχύπηκτο τσιµεντοειδές κονίαµα

Επαλειφόµενο, τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικά σχεδιασµένο κονίαµα για εφαρµογές όπου απαιτείται ταχεία
πήξη όπως:

́ Στεγανοποίηση και προστασία θεµελίων, τοιχίων υπογείων
κατασκευών πριν την επίχωση

́ Αντιµετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού - διεισδύσεων
νερού διαµέσου ρηγµατώσεων, εσοχών χαλικοδεµάτων και
κατασκευαστικών αρµών

́ Κατάλληλο για σκυρόδεµα, τσιµεντοκονιάµατα, τουβλοδοµές,
κ.α.

́ Αντιµετώπιση διεισδύσεων νερού αποστράγγισης πριν το
τελικό στάδιο κύριας στρώσης στεγανοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Στεγανοποιητικό)

́ Ενός συστατικού, απλά προσθέστε νερό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώµατα
́ Εύκολη και γρήγορη εφαρµογή µε βούρτσα

́ Έτοιµο προς εφαρµογή, απλά προσθέστε νερό

́ Εφαρµόσιµο απευθείας σε τούβλο, σκυρόδεµα και θεµελιώσεις
από πέτρα

́ Ταχεία πήξη, χωρίς το υλικό να εκπλένεται λόγω παρουσίας
νερού υπό πίεση
́ Σκλήρυνση εντός ~60-80 δευτερολέπτων (στους +20° C)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

́ ~1,5 kg/m² ανά mm πάχους στρώσης

́ Εξαρτάται από τον όγκο πλήρωσης και το µέγεθος της
διαρροής.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΡΩΜΑ

́ Τμχ. 5kg

́ Γκρι

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΡΩΜΑ

́ Τμχ. 5kg

́ Γκρι

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

́ Εξωτερικές επιφάνειες τοίχων που θα επιχωθούν στο έδαφος

́ Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών σκυροδέµατος
όπως δεξαµενές, σωληνώσεις, κ.λ.π.

́ Φρεάτια ανελκυστήρων

́ Εξωτερική στεγανοποίηση τοιχίων που θα επιχωµατωθούν

́ Τοίχους υπογείων

́ Εσωτερική στεγανοποίηση τοιχίων και δαπέδων από αρνητικές
πιέσεις, π.χ. σε υπόγεια

́ ∆εξαµενές και ταµιευτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Αποδοτική και οικονοµικά συµφέρουσα στεγανοποίηση
υφιστάµενων κατασκευών

́ Κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό
́ Μπορεί να εφαρµοστεί επί νωπών υποστρωµάτων

́ Εύκολη και γρήγορη εφαρµογή µε βούρτσα

́ Εύκολη εφαρµογή µε βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα

́ Υψηλή αντοχή ενάντια σε θετικές πιέσεις

́ ∆εν τρέχει, ακόµη και κατά την εφαρµογή σε κατακόρυφες
επιφάνειες

́ Μεσαία αντοχή ενάντια σε αρνητικές πιέσεις

́ Εγκεκριµένο/πιστοποιηµένο προϊόν για επαφή µε πόσιµο νερό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
́ Σακί 20kg & 25kg

́ Με ικανότητα γεφύρωσης ρωγµών
́ Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώµα τα όπως
σκυρόδεµα, τσιµεντοειδή κονιάµατα, πέτρα, κεραµικά, τούβλα
και ξύλο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
́ Σακί 20kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΡΩΜΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΡΩΜΑ

́ ~1,5 kg/m²/mm

́ Γκρι

́ ~1,2 kg/m²/mm

́ Aνοιχτό γκρι

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1504-2
EN

́ Στεγανοποίηση σε βεράντες, µπαλκόνια, πισίνες, µπάνια, πριν
την εφαρµογή κεραµικών πλακιδίων (πιστοποιηµένο)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώµατα, όπως σκυρόδεµα,
τσιµεντοειδή κονιάµατα, πέτρα, κ.τ.λ.

14891
EN

1504-2
EN

1504-2
EN

́ Περιπτώσεις αρνητικών και θετικών πιέσεων νερού

14891

́ Εύκαµπτη προστατευτική επίστρωση για κατασκευές
οπλισµένου σκυροδέµατος, µε στόχο την αύξηση της
ανθεκτικότητάς τους

EN

Για άκαµπτη στεγανοποίηση σε:

1504-2
EN

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

CE

1504-2
EN

Ενός συστατικού, εξαιρετικά εύκαµπτο κονίαμα
στεγανοποίησης, κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Σκυρόδεµα, τοιχοποιία και επιχρισµένα υποστρώµατα

12

CE

1504-2
EN

Τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης

Sikalastic®-1K

1504-2
EN

4
EN 1 891
EN 14891

Sika® MonoSeal-101 H

1504-2
EN

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
1504-2
EN

1-συστατικού στεγανοποιητικό κονίαμα κρυσταλλοποίησης

1504-2
EN

CE

1504-2
EN

Sika MonoTop®-160 Migrating HP

1504-2
EN

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Στεγανοποίηση στοιχείων σκυροδέματος
́ Στεγανοποίηση υπό αρνητικές και θετικές πιέσεις
́ Εφαρμογή σε υποστρώματα σκυροδέματος και επισκευαστικών
κονιαμάτων
́ Ιδιαιτέρως κατάλληλο για εφαρμογή σε υπόγεια, χώρους
αντιστήριξης και φρεάτια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Διαμορφώνει κρυσταλλική δομή για σφράγιση του συστήματος
τριχοειδών πόρων του σκυροδέματος
́ Προϊόν ενός συστατικού, απαιτεί μόνο προσθήκη νερού
́ Ρευστή συνεκτικότητα για εύκολη και ταχεία εφαρμογή με
βούρτσα ή χαμηλής πίεσης ψεκασμό
́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση παρουσία
θετικών και αρνητικών πιέσεων
́ Εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα
́ Διαπερατό από υδρατμούς

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
́ Σάκος 25 kg
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΡΩΜΑ

́ ~1,2 kg/m2 μείγματος ανά στρώση

́ Γκρι

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ KONIAMATA
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

́ Στεγανοποίηση υποστρωµάτων σε εσωτερικές και εξωτερικές
εφαρµογές, όπως σκυρόδεµα, τσιµεντοειδή κονιάµατα,
τουβλοποιία και πλινθοδοµές
́ Στεγανοποίηση υπόγειων τοίχων σε νέες κατασκευές και
εργασίες ανακαινίσεων

́ Άκαμπτη στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων σε νέες και
υφιστάμενες κατασκευές

́ Στεγανοποίηση και προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων,
όπως δεξαµενές, πισίνες, κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Προστασία κατασκευών σκυροδέµατος ενάντια στις επιδράσεις
παγολυτικών αλάτων και σε κύκλους ψύξης/απόψυξης

́ Αποδοτική, πολλαπλής χρήσης λύση στεγανοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα,
πέτρα, τοιχοποιία, κ.τ.λ.)

́ Προστατεύει από τη διείσδυση νερού

́ Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή βούρτσα (ανάλογα με
το λόγο ανάμειξης των συστατικών Α:Β)

́ Επιτρέπει τη διάχυση υδρατµών

́ Προστατεύει το σκυρόδεµα από ενανθράκωση
́ Εύκολο στην εφαρµογή µε βούρτσα

́ Έτοιμο για χρήση κονίαμα: ανάμειξη συστατικών Α+Β χωρίς
την προσθήκη νερού

́ Συσκευασίες έτοιµες προς ανάµειξη, δεν απαιτείται προσθήκη
επιπλέον νερού

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΡΩΜΑ

́ ~ 1,9 kg/m2/mm

́ Γκρι

́ Σετ 25 kg: 20kg σάκος (σκόνη-Συστ. Β) & 5kg δοχείο (υγρό-Συστ. Α)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1504-2
EN

1504-2
EN

1504-2
EN

́ Εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση σκυροδέματος,
τουβλοποιίας και πλινθοδομών

CE
1504-2
EN

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1504-2
EN

Τσιµεντοειδές κονίαμα για στεγανοποίηση και προστασία
επιφανειών σκυροδέµατος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

́ Στεγανοποίηση υπογείων, κελαριών, επιχωματωμένων
τοιχίων, δεξαμενών, κ.τ.λ.
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1504-2
EN

2-συστατικών κονίαμα στεγανοποίησης
τροποποιημένο με πολυμερή

CE

SikaTop® Seal-107 FL-X

1504-2
EN

SikaSeal®-105 H

1504-2
EN

́ Εφαρµογή µε το χέρι ή µε ψεκασµό
́ Εύκολη και γρήγορη ανάµειξη
́ Μη διαβρωτικό για χάλυβα ή σίδηρο
́ Βαφόµενο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

́ Σετ 28,4 kg, Συστ. (A+Β). Δοχείο 6,4kg, Συστ. A.
Σακί 22 kg, Συστ. B

́ ~1,9 kg/m2/mm

ΧΡΩΜΑ
́ Γκρι

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1504-2
EN

1504-2
EN

14891
EN

EN 14891

EN

14891

∆ύο συστατικών, ταχείας ωρίµανσης, εύκαµπτο τσιµεντοειδές
κονίαµα προστασίας και στεγανοποίησης

CE

SikaTop®-209 Reservoir
Εύκαµπτο μικροκονίαμα στεγανοποίησης δύο συστατικών,
κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

́ Εύκαµπτη επίστρωση για προστασία έναντι ενανθράκωσης για
αύξηση ανθεκτικότητας κατασκευών

Εσωτερική στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών, ανοικτών ή
κλειστών, αεριζόµενων ή ηµι-αεριζόµενων, όπως:

́ Στεγανοποίηση και προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων, όπως
δεξαµενές, πισίνες, σωληνώσεις, γέφυρες και κανάλια

́ ∆εξαµενές πόσιµου νερού
́ ∆εξαµενές πυρόσβεσης ή ποτίσµατος
́ Πισίνες
́ Κανάλια, κ.α.

́ Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα
βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους
́ Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από µικρή αρνητική υδροστατική
πίεση τοιχίων και δαπέδων σε υπόγεια
́ Στεγανοποίηση σε εξώστες µε υπόστρωµα σκυρόδεµα ή παλαιά
πλακάκια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Στεγανοποίηση σε βεράντες, µπαλκόνια, πισίνες, µπάνια, πριν την
εφαρµογή κεραµικών πλακιδίων (πιστοποιηµένο)

́
́
́
́
́

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Εύκαµπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέµατος µε ένα
µόνο προϊόν
́ Αξιόπιστη εφαρµογή ακόµα και σε περιβάλλον µε αυξηµένη
υγρασία
́ Ταχεία σκλήρυνση (ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες)
́ Εύκολη εφαρµογή ακόµα και σε κατακόρυφες επιφάνειες
́ Ικανότητα γεφύρωσης ρωγµών
́ Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώµατα, όπως
σκυρόδεµα, τσιµεντοειδή κονιάµατα, πέτρα, κεραµικά, τούβλα και
ξύλο
́ Υψηλή αντοχή σε παγολυτικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα
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1504-2
EN

Sikalastic®-152

1504-2
EN

48
EN 1 91

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
́ Σετ 33kg, Συστ. (A+Β). Δοχείο 8kg, Συστ. Α.
Σακί 25kg, Συστ. Β

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΡΩΜΑ

́ ~1,8 kg/m2/mm

́ Γκρι

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιστοποιηµένο προϊόν για επαφή µε πόσιµο νερό
Προζυγισµένα συστατικά, έτοιµα προς ανάµειξη
Υψηλής στεγανότητας
Εξαίρετη πρόσφυση σκυρόδεµα, κονιάµατα, τούβλα, πέτρα
Χαµηλού µέτρου ελαστικότητας, µε δυνατό τητα γεφύρωσης
τριχοειδών ρωγµών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΡΩΜΑ

́ 1,8kg/m2/mm

́ Λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
́ Σετ 36,1kg, Συστ. (A+Β). Δοχείο 9,5kg, Συστ. Α.
Σακί 26,6kg, Συστ. B

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

19

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 3-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

SikaTop®-129 Sunshine

Sikagard®-720 EpoCem®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1504-3
EN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Προζυγισμένα συστατικά, ασφαλής ανάμειξη
́ Υψηλό επίπεδο στεγανότητας, διαπερατό από υδρατμούς
́ Ανθεκτικό σε καμπτικές τάσεις υποστρώματος

́ Για στεγανοποίηση και προστασία μπαλκονιών και βεραντών
εκτεθειμένων σε καιρικές επιδράσεις, καθώς και επιφάνειες με
κυκλοφορία πεζών

1504-2
EN

1504-2
EN

1504-2
EN

́ Ως εύκαμπτη στεγανοποιητική επίστρωση οπλισμένων
κατασκευών σκυροδέματος ενάντια στις επιδράσεις
παγολυτικών αλάτων, κύκλων ψύξης/απόψυξης και διοξειδίου
του άνθρακα

́ Για στεγανοποίηση υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των
τύπων (ταμιευτήρες, δεξαμενές, σωληνώσεις, κ.α.)

1504-2
EN

́ Για στεγανοποίηση και προστασία υδραυλικών κατασκευών,
όπως δεξαμενές, ταμιευτήρες, πισίνες, τσιμεντοειδείς
σωληνώσεις

́ Για προστασία επιφανειών από νερό και χημικά που περιέχει το
νερό σε πισίνες (αλατούχο ή μη)

1504-3
EN

́ Ως στρώση εξοµάλυνσης σε σκυρόδεµα και κονιάµατα σε
κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες σε έντονα διαβρωτικό
περιβάλλον
́ Ως προσωρινό φράγµα υγρασίας κάτω από επιφάνειες
εποξειδικών και πολυουρεθανικών επιστρώσεων, καθώς και
σε νωπό σκυρόδεµα στο οποίο δεν έχει γίνει πλήρης ανάληψη
αντοχών
́ Ως σφραγιστικό πορώδους
́ Κατάλληλο για έλεγχο της υγρασίας
́ Κατάλληλο για εργασίες επισκευής σκυροδέµατος
́ Κατάλληλο για ενίσχυση φυσικής ανθεκτικότητας
́ Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας
́ Κατάλληλο για αύξηση της ανθεκτικότητας

́ Για προστασία επιφανειών σκυροδέματος, με στόχο την αύξηση
της ανθεκτικότητάς τους

́ Στεγανοποίηση και τελική στρώση φινιρίσματος με ένα προϊόν

R4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

́ Ως στεγανοποιητική επίστρωση και τελικό φινίρισμα για άμεση
επαφή με / έκθεση σε νερό σε πισίνες

́ Εύκολη εφαρμογή σε τοίχους και ταβάνια

CE

1504-3
EN

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3-συστατικών µικροκονίαµα για επιφανειακή
σφράγιση & εξοµάλυνση, τεχνολογίας Epocem®

1504-3
EN

1504-2
EN
1504-2
EN

CE

1504-2
EN

2-συστατικών τσιμεντοειδές κονίαμα
στεγανοποίησης για πισίνες & κατασκευές
συγκράτησης νερού

1504-2
EN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
́ Σετ 31kg, Συστ. (A+Β). Δοχείο 6kg, Συστ. Α.
Σακί 25kg, Συστ. B

ΧΡΩΜΑ

́ Εξαιρετική προστασία σκυροδέµατος σε έντονα διαβρωτικό
περιβάλλον
́ Πολύ καλή µηχανική και χηµική αντοχή
́ Εύκολη και γρήγορη εφαρµογή
́ Αδιαπέραστο από υγρά, αλλά διαπερατό από τους υδρατµούς
́ Εξαιρετική πρόσφυση σε νωπό ή σκληρυµένο σκυρόδεµα
́ Είναι η ιδανική προεργασία για λείες τελικές επιφάνειες
́ Μπορεί να εφαρµοστεί µε ψεκασµό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
́ Σετ 21kg, Συστ. (A+B+C). Δοχείο, συστ. Α
(1,14kg. Δοχείο, συστ. Β (2,86kg). Σακί, συστ. Γ
(17kg)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΡΩΜΑ

́ ~ 2,0 kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

́ Γκρι

́ Λευκό

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
́ ~ 2,0 kg/m2/mm πάχους στρώσης
́ Για στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος, το συνολικό
πάχος εφαρμογής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4mm.
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Εφαρμογή

Sika MonoTop®-108
Waterplug

Κατασκευές συγκράτησης νερού (δεξαμενές, ταμιευτήρες, κ.τ.λ.)

Sika MonoTop®-109
Waterproofing

Sika®
MonoSeal-101 H

Sikalastic®-1k

Sika MonoTop®-160
Migrating HP

•

•

•

•

Στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια* (πισίνες, χώροι υγρών
διεργασιών, μπαλκόνια/βεράντες)

SikaSeal®-105 H

SikaTop® Seal-107
FL-X

Sikalastic®-152

SikaTop®-209
Reservoir

SikaTop®-129
Sunshine

•

•

•

•

•

Sikagard®-720
EpoCem®

•

•

Τελική επιφάνεια σε πισίνες

Εφαρμογές που περιλαμβάνουν επαφή με πόσιμο νερό

•

•

•

•

Εξωτερικά τοιχία υπογείων

•

•

•

•

•

•

•

•

Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικώς

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

•

•

Στεγανοποίηση & επικόλληση πλακιδίων σε 1 προϊόν

Σφράγιση πορώδους

•

Προσωρινό φράγμα υγρασίας

•

•

Με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών στο υπόστρωμα

Μικρές συσκευασίες

•

Άμεση ανακοπή διαρροών νερού

•

Εφαρμογή με σπάτουλα

•

•

Εφαρμογή με ψεκασμό

2-συστατικών

3-συστατικών

•

•(1)

•

•

Εφαρμογή με βούρτσα/ρολό

1-συστατικού

•

•

Με ιδιότητες κρυσταλλοποίησης

Απόχρωση

•(1)

•

•

•

•

•

•*

•

Γκρι

Γκρι

Γκρι

Γκρι

Γκρι

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Γκρι

Γκρι

Γκρι

Λευκό

Λευκό

•

•

•

•

•

Γκρι

•

* Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας
(1)
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΙ / ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο ανθεκτικότητας του επιλεχθέντος συστήματος στεγανοποίησης και τη δυνατότητα γεφύρωσης
ρωγμών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέγματα και στεγανοποιητικές ταινίες.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
Το υαλόπλεγμα, εγκιβωτιζόμενο στη μάζα του κονιάματος στεγανοποίησης συνεισφέρει στην αύξηση του συνολικού πάχους στρώσης,
περιορίζει την πιθανότητα ρηγμάτωσης της στρώσης και ενισχύει την ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.
Sika® Fibernet

Υαλόπλεγμα ενίσχυσης στεγανοποιητικών κονιαμάτων, με ειδική αντιαλκαλική επίστρωση.
Χαρακτηριστικά
́ Εύκολο στον εγκιβωτισμό στη στρώση κονιάματος, επιχρίσματος, κ.τ.λ.
́ Ανθεκτικό σε αλκάλια λόγω της ειδικής επιφανειακής προστατευτικής στρώσης που διαθέτει
́ Μακροπρόθεσμα ανθεκτικό ενάντια σε κρούσεις και κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή
συρρίκνωσης
́ Ομοιόμορφη κατανομή τάσεων σε ολόκληρη την επιφάνεια του επιχρίσματος, ούτως ώστε να αποφευχθεί
η τοπική συγκέντρωση τάσεων και ρηγματώσεων

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΤΑΙΝΊΕΣ
SikaSeal® Tape S

Ειδική στεγανοποιητική ταινία για ενώσεις και περιμετρική σφράγιση κατασκευών
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Περιμετρική σφράγιση κατασκευών που θα ακολουθήσει επικόλληση πλακιδίων, σε μπάνια, κουζίνες,
μπαλκόνια, κ.α.
́ Σφράγιση γύρω από προσόψεις και πισίνες
́ Σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών διαστολής και απομόνωσης, σύνδεσης και κατασκευής, σε
γωνίες και διεισδύσεις σωληνώσεων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Υψηλής ελαστικότητας
́ Απόλυτα στεγανό
́ Καλή χημική αντοχή
́ Εύκολη τοποθέτηση

Aquaseal Waterproof Tanking Tape

Αυτοεπικολλούμενη ταινία βουτυλικής βάσης με επένδυση fleece στην πίσω πλευρά
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Για ντουζιέρες, χώρους υγρών διεργασιών και υγρές περιοχές σε μπάνια
́ Για στεγανοποίηση πριν τη διάστρωση πλακιδίων
́ Για χρήση σε ενώσεις σανίδων, γωνίες και διεισδύσεις σωληνώσεων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Αυτοεπικολλούμενη
́ Στεγανή
́ Μόνιμα εύκαμπτη με σταθερότητα σε διαγώνιες μετακινήσεις
́ Εύκολη στην εφαρμογή, με προδιαμορφωμένα σημεία αφαίρεσης προστατευτικού φιλμ
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ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ
ΤΎΠΟΙ

ΠΟΎ ΕΊΝΑΙ ΠΙΘΑΝΌ ΝΑ ΑΣΤΟΧΉΣΕΙ ΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ; ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΎΣ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΝΏΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΆ! Για το λόγο αυτό, ενώ συνολικά στο κόστος των λύσεων στεγανοποίησης,
τα προϊόντα σφράγισης διαστολικών & κατασκευαστικών αρμών, διεισδύσεων, ενώσεων,
διατρήσεων, κ.τ.λ. καταλαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του
επιλεγμένου συστήματος που θα εφαρμοστεί, εν τούτοις ο ρόλος τους είναι τεράστιος στη
διασφάλιση της στεγανότητας της κατασκευής. Μόνο με τη σωστή χρήση κατάλληλων προϊόντων
σφράγισης αρμών είναι εφικτή η διασφάλιση της στεγανότητας της κατασκευής.

́ Εσωτερικής Τοποθέτησης
Τοποθετούνται στο εσωτερικό της κατασκευής πριν τη φάση σκυροδέτησης.
Διάφοροι τύποι είναι διαθέσιμοι:
Name: V 15
O - 20

Για κατασκευαστικούς αρμούς
Για διαστολικούς αρμούς

́ Επιφανειακής τοποθέτησης
Σε οριζόντιες επιφάνειες τοποθετούνται στο σκυρόδεμα καθαριότητας, ενώ σε κατακόρυφες στερεώνονται στα καλούπια.
Διάφοροι τύποι
Name:είναι
AR 24 διαθέσιμοι:

SCALE 0,600

Sika Waterbar®

SCALE 0,600

Για κατασκευαστικούς αρμούς
Για διαστολικούς αρμούς

DR26

́ Ειδικά τεμάχια
SCALE 0,500

AR25

1.44

10.56
18.72

3.36

Ειδικά Sika Waterbar® ανθεκτικά σε λάδια είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση σε δεξαμενές υπερχείλισης ή σε κατασκευές προστασίας
υπόγειων υδάτων, κτλ.
Για όλους τους τύπους Sika Waterbar® είναι διαθέσιμα προδιαμορφωμένα τμήματα για συνένωση αρμών, γωνίες και εγκάρσιες
συνενώσεις.
240.00

315.00
295.00

13.02

3.50

O30

48.03
13.00

25.50

25.00

25.00

40.00
18.00
30.00

150.00

V15

Σφράγιση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών με υδροφραγές Sika Waterbar®
Οι προδιαμορφωμένες υδροφραγές Sika Waterbar®, από εύκαμπτο PVC χρησιμοποιούνται για στεγανή σφράγιση
αρμών κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών που υπόκεινται σε χαμηλές και υψηλές πιέσεις νερού. Τοποθετούνται επί τόπου στο έργο κατά τη φάση σκυροδέτησης των στεγανών υπογείων κατασκευών ή των κατασκευών που
περιέχουν νερό. Επιπλέον εξάρσεις με νευρώσεις υπάρχουν και στα δύο άκρα για αυξημένη αγκύρωση στο σκυρόδεμα, επεκτείνοντας έτσι και φράζοντας τη διαδρομή του νερού σε περιπτώσεις διείσδυσης.

20.90

12.00
60.00

41.84

V32

12.05

12.05

35.50

35.66

320.00
94.00
15.00

Αρχή λειτουργίας: Αύξηση της «διαδρομής» του νερού σε περίπτωση διείσδυσης στην κατασκευή
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
́
́
́
́
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Αυξημένη διαδρομή σε περιπτώσεις διείσδυσης νερού
Δεν υπάρχει κίνδυνος αστοχίας λόγω ατελούς προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής
Εφαρμογή ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών
Ασφαλής στεγανοποίηση
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ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ
SikaSwell®

SikaSwell® A
Aκρυλικής βάσης υδροδιογκούμενα προφίλ

ΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ όπως τα προφίλ και τα
σφραγιστικά της σειράς SikaSwell® είναι προϊόντα που προσφέρουν
στεγανή σφράγιση, καθώς διογκώνονται σε επαφή με νερό,
σφραγίζοντας τις διελεύσεις και τους κατασκευαστικούς αρμούς στις
κατασκευές. Όταν έρχονται ακόμη και στην παραμικρή επαφή με νερό,
τα προφίλ και τα σφραγιστικά της σειράς SikaSwell® ασκούν πίεση
λόγω διόγκωσης μέσα στην κατασκευή. Αυτή η πίεση διογκώσεως
σφραγίζει τον κατασκευαστικό αρμό, σταματώντας τη διέλευση του
νερού.
Τα υδροδιογκούμενα προφίλ και σφραγιστικά SikaSwell® είναι
διεθνώς ελεγμένα για την αποδοτικότητά τους, ενώ αποτελούν ίσως
την πλέον οικονομικά αποτελεσματική λύση στεγανής σφράγισης
κατασκευαστικών αρμών. Τοποθετούνται εύκολα, δεν επηρεάζουν τον
οπλισμό ή τα καλούπια και είναι κατάλληλα για πλειάδα εφαρμογών:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

SikaSwell® S-2
Πολυουρεθανικό υδροδιογκούμενο σφραγιστικό σε φύσιγγα ή σωληνάριο.

Κατασκευαστικοί αρμοί

Διεισδύσεις

Προκατασκευσμένα ή έγχυτα στοιχεία
σκυροδέματος

Σύνδεση διαφραγματικών τοίχων

Ένωση μεταλλικής κατασκευής με
σκυρόδεμα

Αποστατήρες καλουπιών

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
́ Ιδιαίτερα οικονομική λύση σφράγισης κατασκευαστικών αρμών και διεισδύσεων
́ Κατάλληλα για περίπλοκες λεπτομέρειες (γεωμετρία) και σημεία με δύσκολη πρόσβαση
́ Προϊόντα για σχεδόν όλες τις ποιότητες νερού, συμπεριλαμβάνοντας θαλασσινό νερό και νερό
με υψηλό περιεχόμενο σε άλατα
́ Αποτελούν ένα εξαιρετικό εφεδρικό σύστημα συνδυαστικά με άλλα συστήματα στεγανοποίησης
́ Λύση σφράγισης μεταξύ διαφορετικών υλικών και υποστρωμάτων
́ Διεθνώς ελεγμένα και εγκεκριμένα

28

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

29

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ
SikaFuko®

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ
Ως αποδοτική λύση στεγανοποίησης για όλους τους
τύπους κατασκευών, ακόμη και στις πιο περίπλοκες
γεωμετρίες, όπου η πρόσβαση με άλλα συστήματα
δεν είναι εφικτή.

Ενέσιμα συστήματα σωληνώσεων

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΡΟΦΡΑΓΕΣ

Τα συστήματα SikaFuko® αποτελούν ειδικά σχεδιασμένα συστήματα σωληνώσεων βάσεως PVC με κοίλο πυρήνα, με στόχο τη
στεγανοποίηση μέσω της έγχυσης ενεμάτων. Τοποθετούνται σε
ενώσεις, συνδέσεις και κατασκευαστικούς αρμούς σκυροδέματος
ως εφεδρικό σύστημα ασφάλειας επί των υδροφραγών Sika
Waterbar® και των υδρόφιλων προφίλ SikaSwell®. Στόχος τους
είναι η σφράγιση εισροών νερού διαμέσου ρωγμών ή σημείων
που το νερό βρήκε τελικά πρόσβαση στην κατασκευή. Αποτελούν

ουσιαστικά ένα σύστημα πρόβλεψης πιθανής αστοχίας, η οποία
εάν εμφανιστεί στο μέλλον, να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα και
χωρίς κανένα καταστροφικό μέσο για την κατασκευή. Τα ενέματα
που εισπιέζονται διαμέσου των SikaFuko® είναι ακρυλικά, πολυουρεθανικά και μικρο-τσιμέντα. Το ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι πως ανάλογα με τον τύπο του SikaFuko® και
του ενέματος, είναι δυνατή η επανα-ενεμάτωση, ιδιότητα που τα
ξεχωρίζει για τη ευκολία διαχείρισης προβλημάτων εισροών.

ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΩΝ

Τα συστήματα SikaFuko® αποτελούν εφεδρική
λύση στεγανοποίησης, συνδυαστικά με Sika Waterbar®. Με έγχυση ενεμάτων διασφαλίζουν πως
περιπτώσεις διαρροών λόγω κακής συμπύκνωσης
ή αστοχίας στην ένωση των υδροφραγών θα
αντιμετωπιστούν άμεσα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σε περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να γίνει ένωση
μεταξύ νέας με υφιστάμενη κατασκευής, το
σημείο της ένωσης είναι ίσως το κρισιμότερο.
Καθώς μπορούν να εφαρμοστούν σε τραχιές και
ανισόσταθμες επιφάνειες, μπορούν εύκολα να
σφραγίσουν κενά ή ατέλειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΣΤΟΧΙΩΝ
Για κάθε τύπο εφαρμογής όπου απαιτείται σφράγιση
με ενέματα, εάν έχει γίνει πρόβλεψη τοποθέτησης
του συστήματος SikaFuko®, η διαδικασία καθίσταται
άμεση και σχεδόν απρόσκοπτη από πλευράς
εφαρμογής.
ΥΠΟΓΕΙΑ
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ/
ΠΙΣΙΝΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ
SikaFuko® Eco-1
Αποτελεί την οικονομικότερη έκδοση της σειράς,
με ιδιαίτερα αξιόπιστο σχεδιασμό. Χάρις στην
ευκαμψία του επιτρέπει εύκολη και ταχεία
εφαρμογή. Χρησιμοποιείται ως εφεδρικό
σύστημα άλλων συστημάτων σφράγισης αρμών,
όπως υδροφραγών.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
́ Κατάλληλο για προσχεδιασμένη, άπαξ ενεμάτωση
́ Εύκολη και ταχεία εφαρμογή
́ Ιδανικό ως εφεδρικό σύστημα

SikaFuko® VT-1
Διαθέτει μοναδική τεχνολογία «βαλβίδας» και
μετρά ιστορικό εφαρμογής άνω των 20 ετών.
Πολυάριθμες κατασκευές παγκοσμίως έχουν
σφραγιστεί με το συγκεκριμένο σύστημα,
καθώς δέχεται διαδικασία επανα-ενεμάτωσης,
αποτελώντας το κορυφαίο σύστημα της
αγοράς για αντιμετώπιση κάθε πιθανά
δύσκολης περίπτωσης διαρροής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
́ Παγκόσμιες αναφορές περιπτώσεων εφαρμογών
με επιτυχία
́ Προσφέρει το πλεονέκτημα της επανα-ενεμάτωσης
́ Εύκολη και ταχεία εφαρμογή
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WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ
Sikadur Combiflex®
Το σύστημα Sikadur Combiflex® είναι ένα υψηλής απόδοσης
σύστημα στεγανοποίησης αρμών που αποτελείται από εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης και εποξειδική ρητίνη. Το σύστημα
αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως για την αποδεδειγμένη του
απόδοση σε όλους τους τύπους στεγανών κατασκευών. Είναι
ιδιαιτέρως χρήσιμο σε κατασκευές στεγανών υπογείων έργων
και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εσωτερικώς όσο και εξωτερικώς ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Με την εφαρμογή
του αποτρέπεται πλήρως η διείσδυση νερού από τους αρμούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
́ Ευελιξία ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών
́ Εύκολη προσαρμογή σε περίπλοκες κατασκευαστικές λεπτομέρειες
́ Είναι δυνατή η επισκευή ρωγμών
́ Εφαρμόζεται στην εσωτερική ή εξωτερική πλευρά της κατασκευής
́ Εύκολος έλεγχος της εφαρμογής επειδή είναι ορατό
́ Εύκολο στην επισκευή
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WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Igolatex®

Sika® Igolflex® P-01 S

Ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης με πολυμερή

Ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη για την τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́
–
–
–
–
́

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για στεγανοποίηση:
Θεµελιώσεων
∆απέδων
∆ωµάτων που ανακαινίζονται
Κατασκευών από σκυρόδεµα, κονιάµατα, τούβλα, κ.α.
Κατάλληλο ως φράγµα υδρατµών σε επίπεδα και κεκλιµένα
δώµατα και στέγες

́ Βελτιωτικό πρόσφυσης για ασφαλτικές μεμβράνες
́ Προστασία κατασκευών από μέταλλο ή σκυρόδεμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́
́
́
́
́
́
́
́

Εύκολο στην εφαρµογή
Οικονοµικό
Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώµατα
Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία, αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύµατα
Ανθεκτικό σε εδαφικά - ριζικά οξέα
∆υνατότητα γεφύρωσης µικρορωγµών
Άφλεκτο και άοσµο
Μη τοξικό

́ Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό
́ Έτοιμο για χρήση
́ Πολύ καλή δυνατότητα διείσδυσης σε υποστρώματα
σκυροδέματος ή κονιάματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

́ Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ξύλινες επιφάνειες

́ 0,4-0,8 kg/m² ανά στρώση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Igol® A

́ ~ 250-300 gr /m² για τυπική επιφάνεια σκυροδέματος
́ ~ 100-150 gr /m² για μεταλλικές επιφάνειες

Ανιονικό γαλάκτωμα ασφαλτικής προστασίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως
μονώσεις τμημάτων στοιχείων σκυροδέματος που προβλέπεται
να επιχωματωθούν, όπως θεμελιώσεις, τοίχοι αντιστήριξης,
αποστραγγιστικά τοιχία, δάπεδα
́ Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών
από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα
́ Αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́
́
́
́
́
́
́
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Εύκολο στην εφαρµογή
Έτοιμο προς χρήση
Οικονομικό προϊόν
Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
Ανθεκτικό σε εδαφικά - ριζικά οξέα
Άφλεκτο και άοσμο
Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνή ή νωπή επιφάνεια

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
́ 0,3-0,5 kg/m² ανά στρώση

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Sika® Drain-S

Sika® Drain-15

Προδιαµορφωµένα συνθετικά φύλλα αποστράγγισης

Γεωσυνθετικό φύλλο προστασίας και αποστράγγισης αποτελούµενο από
τρισδιάστατο πυρήνα πολυµερών ινών, µε δύο ενσωµατωµένα γεωυφάσµατα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Ως φύλλο προστασίας συστηµάτων στεγανοποίησης και για τη
διευκόλυνση αποµάκρυνσης των νερών σε έργα, όπως κήποι,
τοιχία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών, κ.α.
́ Ως προστασία συστηµάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες,
φυτεµένα δώµατα, ζαρντινιέρες, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Μεγάλη αντοχή σε χηµική προσβολή
́ Αντοχή σε διείσδυση ριζικών συστηµάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Ως αποστραγγιστική στρώση σε υπόγειες κατασκευές,
επιχωµατωµένα τοιχία, κεκλιµένα στοιχεία, κ.α.
́ Στρώση διαχωρισµού για προστασία της στεγανοποίησης
́ Προστασία υπόγειων κατασκευών που έχουν στεγανοποιηθεί µε
ασφαλτικά γαλακτώµατα
́ Στρώση προστασίας κάτω από πλάκες σε δώµατα
́ Στρώση προστασίας µεµβρανών σηράγγων
́ Στρώση διαχωρισµού και προστασίας σε φυτεµένους χώρους
(π.χ. ζαρντινιέρες, ταρατσόκηποι)

́ Οικονοµικό προϊόν
́ Εύκολος τρόπος τοποθέτησης
́ Ανθεκτικό σε εδαφικά - ριζικά οξέα
́ Υψηλή µηχανική αντοχή
́ Ασφάλεια και προστασία για το σύστηµα στεγανοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Εύκολη τοποθέτηση
́ Υψηλή αποστραγγιστική ικανότητα
́ Καλή αντοχή σε χηµικά
́ Οικονοµική προστασία

Sika® Drain Geo S
Συνθετικό φύλλο αποστράγγισης µε ενσωµατωµένο γεωύφασµα

́ Λειτουργεί ως προστατευτική στρώση ενάντια στα µηχανικά
φορτία του εδάφους
́ Απορροφά και φιλτράρει τα υπόγεια ύδατα, ενισχύοντας την
ικανότητα απορροής του συνολικού συστήµατος αποστράγγισης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Ως προστασία συστηµάτων στεγανοποίησης
́ Για τη διευκόλυνση αποµάκρυνσης των νερών σε έργα όπως
κήποι, τοιχία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών
́ Προστασία συστηµάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες, φυτεµένα
δώµατα, ζαρντινιέρες, κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Μεγάλη χηµική και µηχανική αντοχή
́ Οικονοµική λύση
́ Εύκολη τοποθέτηση
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WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
SikaRep®-200 Multi

Sika MonoTop®-627 HP

Τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευές τοιχοποιιών και μη δομητικές εφαρμογές

Υψηλής απόδοσης, 1-συστατικού, τσιµεντοειδές, επισκευαστικό
κονίαµα για δοµητικές εφαρµογές µεγάλου πάχους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Εξαιρετική εργασιμότητα, θιξοτροπία και φινίρισμα
́ Ιδανικό για εφαρμογές μεγάλου πάχους σε μία στρώση (560mm)
́ Χαμηλή κατανάλωση λόγω του ειδικού σχεδιασμού του
(ελαφροβαρές)

SikaRep®-300 Classic
Θιξοτροπικό τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα
για μεσαίου πάχους δομητικές επισκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Εύκολο στο χειρισμό και την εφαρμογή
́ Για πάχη εφαρμογής μεταξύ 5-20mm για εφαρμογή με το χέρι
(ανά στρώση)
́ Κατάλληλο για εργασίες επισκευών σε κτιριακές κατασκευές
χαμηλής έως μεσαίας κατηγορίας αντοχής λόγω του παρόμοιου
χαμηλού μέτρου ελαστικότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Υψηλής απόδοσης δοµητικές επισκευές µεγάλου πάχους σε
στοιχεία σκυροδέµατος
́ Κατάλληλο για επισκευές υψηλής ανθεκτικότητας (έργα
υποδοµής, οδογέφυρες, σκυρόδεµα που υπόκεινται σε
συνθήκες έντονης περιβαλλοντικής καταπόνησης)
́ Ιδανικό για εργασίες επισκευών πριν την εφαρµογή
συστηµάτων Σύνθετων Ινοπλισµένων Πολυµερών Sika®
CarboDur ή SikaWrap®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Για πάχη εφαρµογής µεταξύ 15 - 80 mm για εφαρµογή µε
το χέρι (ανά στρώση) ή έως και 100mm με τη μέθοδο υγρού
ψεκασμού
́ Ταχείας πήξης χωρίς συρρίκνωση
́ Ανάπτυξη υψηλής θλιπτικής αντοχής σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα µετά την πήξη
́ Εξαιρετική εργασιµότητα και θιξοτροπία
́ Υψηλή αντίσταση σε διείσδυση χλωριόντων και θειικών,
κατάλληλο για εργασίες επισκευών αυξηµένης ανθεκτικότητας
µε τη µέθοδο υγρού ψεκασµού

Sika MonoTop® Dynamic HP
Υψηλής απόδοσης, 1-συστατικού, τσιμεντοειδές, επισκευαστικό κονίαμα για
δομητικές εφαρμογές

SikaRep®-400 Extra
Θιξοτροπικό τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα
για δομητικές επισκευές σε μεγάλα πάχη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
́ Για πάχη εφαρμογής μεταξύ 5-35mm για εφαρμογή με το χέρι
(ανά στρώση)
́ Κατάλληλο για εργασίες επισκευών σε κτιριακές κατασκευές
μεσαίας έως υψηλής κατηγορίας αντοχής λόγω του παρόμοιου
μέτρου ελαστικότητας
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
́ Υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές σε στοιχεία
σκυροδέματος
́ Ιδανικό για εργασίες επισκευών πριν την εφαρμογή συστημάτων
Σύνθετων Ινοπλισμένων Πολυμερών Sika® CarboDur® ή SikaWrap®
́ Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
́ Για πάχη στρώσης 5-30 mm για εφαρμογή με το χέρι (ανά
στρώση) ή έως 45mm με τη μέθοδο υγρού ψεκασμού
́ Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία
́ Σημαντική μείωση χρόνου εργασιών
́ Υψηλές μηχανικές αντοχές και εξαιρετική πρόσφυση
́ Ιδανικό για εφαρμογές οροφής

WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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SikaProof® A+
Aυτοεπικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης

Καινοτόμο σύστημα
στεγανοποίησης

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

́ Υψηλής ευκαμψίας

́ Υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

́ Κορυφαία αντοχή σε γήρανση

́ Κορυφαία, μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα

́ Υψηλή αντοχή σε επιθετικά χημικά που βρίσκονται στο χώμα
και στο έδαφος, σε θαλασσινό νερό, καθώς και σε αέρια

́ Υψηλή προστασία χώρων διαβίωσης ενάντια σε
περιβαλλοντικές επιδράσεις

Το σύστημα της SikaProof® Α+ εφαρμόζεται τάχιστα, καθώς είναι διαθέσιμοι όλοι οι ειδικοί τύποι τεμαχίων διαμόρφωσης
λεπτομερειών, ραφών, γωνιών, κ.τ.λ. Η μεμβράνη και όλα τα παρελκόμενά της εφαρμόζονται εν ψυχρώ, χωρίς χρήση
εξειδικευμένου εξοπλισμού εφαρμογής εν θερμώ ή χρήση ανοιχτής φλόγας.

Πλάκες επί εδάφους

Η SikaProof® Α+ αποτελεί πλήρως αυτό-επικολλούμενη
μεμβράνη στεγανοποίησης για υπόγεια έργα. Εφαρμόζεται για
στεγανοποίηση και προστασία υπόγειων κατασκευών, τόσο
σε νέα έργα, όσο και σε έργα αποκατάστασης. Η μεμβράνη
SikaProof® Α+, βάσης FPO, είναι πλήρως επικολλητή στο
σκυρόδεμα.
Η μοναδική τεχνολογία της SikaProof® Α+ δημιουργεί
ανθεκτικό δεσμό και πλήρη πρόσφυση με το φρέσκο
σκυρόδεμα.
Ανοιχτή εκσκαφή - οι οπές από τα καλούπια πρέπει να σφραγιστούν
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WATERPROOFING
BASEMENT WATERPROOFING
WITH ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Sikaplan® SHEET
MEMBRANES
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
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Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
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