
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaMur® Finish
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το SikaMur® Finish είναι ένα έτοιμο κονίαμα φινι-
ρίσματος, χωρίς τσιμέντο, βάσεως ασβέστη, για φι-
νίρισμα διαπνεόντων κονιαμάτων.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Για φινίρισμα επιχρισμάτων βάσεως ασβέστη, τσι-
μέντου και μείγματος ασβέστη/τσιμέντου

▪

Για φινίρισμα τοιχοποιιών με προβλήματα λόγω ανο-
δικής υγρασίας, επί των οποίων έχει προηγηθεί
εφαρμογή επιχρισμάτων εκτόνωσης της υγρασίας
SikaMur® Dry ή SikaMur®-1000 SP

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Βάσεως ασβέστη▪
Χωρίς τσιμέντο▪
Υψηλής διαπνοής▪
Καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα▪
Καλή εργασιμότητα▪
Εύκολο φινίρισμα▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως Γενικής
χρήσης κονίαμα επίχρισης/σοβατίσματος (GP) για
εσωτερική και εξωτερικής χρήση σύμφωνα με EN 998-
1:2010, βάσει της δοκιμής τύπου και του ελέγχου της
παραγωγής στο εργοστάσιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση Ενός συστατικού κονίαμα, βάσεως ασβέστη, άμμου και ειδικών προ-

σθέτων

Συσκευασία Σάκοι 25 kg

Εμφάνιση / Χρώμα Σκόνη, λευκή

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές
συνθήκες.

Πυκνότητα 1,80–1,9 kg/L

Μέγιστο μέγεθος κόκκου Dmax: 0,6 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό > 0,2 MPa

αστοχία κονιάματος
(EN 1015-12)

Συμπεριφορά σε φωτιά Τάξεως A (EN 13501-1)
(EN 998-1)

Διαπερατότητα υδρατμών µ ≤ 15 (EN 1015-19)
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Θερμική αγωγιμότητα 0,27 W/mK (EN 1745:2002 Πίνακας A.12)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διάταξη συστήματος Το SikaMur® Finish αποτελεί μέρος του συστήματος αποκατάστασης της

Sika® για τοιχοποιίες με υγρασία και ιδανικά χρησιμοποιείται συνδυαστι-
κά με:
SikaMur® InjectoCream-100 Σιλανικής βάσης ενέσιμο φράγμα

υγρασίας για αντιμετώπιση ανοδι-
κής υγρασίας

SikaMur® Dry Έτοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής
για αποκατάσταση τοιχοποιιών με
υγρασία, εφαρμοζόμενο με το χέρι

SikaMur®-1000 SP Έτοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής
για αποκατάσταση τοιχοποιιών με
υγρασία, εφαρμοζόμενο με το χέρι
ή με μηχανή

SikaMur® Color E Έγχρωμη βαφή βάσεως ασβέστη
για παραδοσιακά ή διαπνέοντα επι-
χρίσματα ή σοβάδες, για φινίρισμα
και προστασία της στρώσης του
SikaMur® Finish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αναλογία ανάμειξης 7,5–8,25 lt καθαρού νερού ανά συσκευασία 25 kg

Κατανάλωση ~1,2 kg σκόνης ανά 1 mm πάχους στρώσης ανά m2

Πάχος στρώσης 2–3 mm

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος +5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

Χρόνος εργασιμότητας ~180 λεπτά στους +20 °C

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη Αναμείνατε τουλάχιστον 15 ημέρες για την ωρίμανση του κονιάματος πριν
την εφαρμογή του SikaMur® Finish σε SikaMur® Dry ή SikaMur®-1000 SP
για αποφυγή ρηγματώσεων στην επιφάνεια φινιρίσματος.
Τελικές διακοσμητικές βαφές όπως SikaMur® Color E μπορούν να εφαρμο-
στούν μετά από επαρκή ωρίμανση διάρκειας περίπου 3 εβδομάδων σε
μέσες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η επιφάνεια των επιχρισμάτων με SikaMur® Dry ή
SikaMur®-1000 SP θα πρέπει να φινιριστεί με ίσιο
ξύλινο πήχη και θα πρέπει να διαβρέχεται πριν την
εφαρμογή του SikaMur® Finish.
Υφιστάμενα επιχρίσματα θα πρέπει να καθαρίζονται
προσεκτικά απομακρύνοντας χαλαρά προσκολλημένα
υλικά ή υπολείμματα βαφών.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμείξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για τουλάχιστον
3 λεπτά. Υπερβολική ανάμειξη θα πρέπει να απο-
φεύγεται για να ελαχιστοποιηθεί ο εγκλωβισμός
αέρα.
Αφήστε το υλικό να ηρεμήσει για περίπου 10 λεπτά
πριν το χρησιμοποιήσετε. Μην το αναμείξετε ξανά
πριν τη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε σε πάχος στρώσης 2–3 mm χρησιμοποιώ-
ντας παραδοσιακή τεχνική εφαρμογής. Φινίρετε με
πήχη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που
έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανι-
κά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το SikaMur® Finish πρέπει να φινίρεται με ξύλινα ερ-
γαλεία και μόνο. Μεταλλικά ή πλαστικά εργαλεία
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, διότι εγκλωβίζουν
τις φυσαλίδες του αέρα, αποτρέποντας έτσι τη δια-
πνοή του κονιάματος.

▪

Σε κατασκευές με προβλήματα ανοδικής υγρασίας▪
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επί των οποίων έχει προηγηθεί εφαρμογή SikaMur®
Dry ή SikaMur®-1000 SP, το SikaMur® Finish θα
πρέπει να βάφεται χρησιμοποιώντας προϊόντα
ελάχιστης δράσης φράγματος υδρατμών (συντελε-
στής μ που δεν υπερβαίνει την τιμή 10) για την απο-
φυγή δημιουργίας φυσαλίδων, αποφλοιώσεων και
αποκολλήσεων, όπως π.χ. με SikaMur® Color E.
Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για επι-
πλέον πληροφορίες.

▪

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

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

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

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 οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, 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 υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον 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 Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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