
SikaWrap®-350 G Grid  
Πλέγμα ινών υάλου, με επίστρωση 
ανθεκτική στα αλκάλια

Sika MonoTop®-722 Mur E 
Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα 
ενός συστατικού, με ποζολανικά 
συστατικά, υψηλής απόδοσης

Αυτοδιάτρητες βίδες 
σκυροδέματος με ατσάλινες 
και SBR ροδέλλες 

Πλαστικό βύσμα με ατσάλινες 
και SBR ροδέλλες

                   

H Sika είναι μια εταιρεία εξειδικευμένων χημικών με ηγετική θέση 
στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για τη 
συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία στην κατασκευή 
και τη βιομηχανία. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει 
πρόσμικτα σκυροδέματος, κονιάματα, σφραγιστικά & 
συγκολλητικά, συστήματα δομητικών ενισχύσεων, βιομηχανικά & 
διακοσμητικά δάπεδα, καθώς και συστήματα υγρομόνωσης και 
στεγανοποίησης.

Sika Hellas ABEE 
Πρωτομαγιάς 15, 145 68, 
Κρυονέρι Αττικής
Τηλ. + 30 210 81 60 600 
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr

Sika® Safe
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Το σύστημα Sika® Safe είναι η απλή, ευέλικτη και 
αποτελεσματική λύση για την προστασία από πτώση 
μη δομητικών στοιχείων πλακών οροφών.

Sika® Safe
Επιμέρους υλικά συστήματος

Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
Ανθεκτικό έναντι διάβρωσης
Ανθεκτικότητα στο αλκαλικό 
περιβάλλον του σκυροδέματος

Υψηλή πρόσφυση σε 
παραδοσιακά υποστρώματα 
Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας 
Εφαρμόσιμο με χέρι ή ψεκασμό

Γρήγορη εφαρμογή 
Απαίτηση οπής διαμέτρου 
μόλις 6 mm

Επιτρέπει την άμεση 
αγκύρωση του συστήματος 
στην οροφή
Ποικιλία μήκους ανάλογα- με 
το πάχος των τουβλετών και 
της πλάκας σκυροδέματος
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

WE ARE SIKA
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Sika® Safe R
 

SikaWrap®-350 G Grid

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Sika® Safe RM
Σύστημα πολύ υψηλής απόδοσης προστασίας 
έναντι αποκόλλησης αποτελούμενο από 
ινοπλισμένο κονίαμα Sika MonoTop®-722 
Mur E, πλέγμα ινών υάλου SikaWrap®-350 G 
Grid και μηχανικά αγκύρια γαλβανισμένου 
χάλυβα.
                                                
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
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Sika® Safe RM
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Πολύ υψηλής απόδοσης
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