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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Igolflex® P-10 GR
1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩ-
ΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Igolflex® P-10 GR είναι 1-συστατικού, ασφαλ-
τικό αστάρι, για ασφαλτικές μεμβράνες και για προ-
στασία μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών σκυ-
ροδέματος.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης 
& υγρομόνωσης

▪

Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών 
και κατασκευών σκυροδέματος, ακόμη και ξύλινων 
κατασκευών θαμμένων στο υπέδαφος, για προστα-
σία τους έναντι υγρασίας

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Βελτιώνει την πρόσφυση ασφαλτικών μεμβρανών▪
Εφαρμόσιμο με πινέλο, βούρτσα ή ανάερο ψεκασμό▪
Έτοιμο για χρήση▪
Καλή διείσδυση σε υποστρώματα σκυροδέματος και 
κονιαμάτων

▪

Μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλινα υποστρώματα▪
Εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα▪
Υψηλή αντοχή σε αδύναμα οξέα και βάσεις▪
Μη συμβατό με πολυστυρένιο, λόγω της σύστασής 
του που περιέχει διαλύτες

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Ασφαλτικό, με οργανικούς διαλύτες

Συσκευασία Μεταλλικό δοχείο 18 kg

Χρώμα Μαύρο

Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη 
και άφθαρτη συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προ-
στατέψτε το από υψηλές θερμοκρασίες (όχι έκθεση άνω σε θερμοκρασία 
> +40 °C) και άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία. Σε περίπτωση παρατε-
ταμένης αποθήκευσης, το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με βενζένιο.

Πυκνότητα 0,95 (±0,03) kg/lt στους +20 °C

Σημείο ανάφλεξης > 250 °C

Ιξώδες 73 δευτερόλεπτα (+25°C) (ASTM D 41)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση 0,25 – 0,30 kg/m2 ανά στρώση (υποστρώματα σκυροδέματος) 
0,10 – 0,15 kg/m2 ανά στρώση (μεταλλικά υποστρώματα) 
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και τη δομή του υποστρώμα-
τος.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος +5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη

Χρόνος ξήρανσης Συγκέντρωση σκόνης: 30-60 λεπτά 
Στεγνό στην αφή: >120 λεπτά

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη Για κάθε επόμενη στρώση, η κάθε προηγούμενη πρέπει να έχει ωριμάσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, λείο, στεγνό, 
απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, γράσα, ρύπους, χα-
λαρά ή σαθρά υλικά. Επιφανειακές ατέλειες όπως 
οπές, κενά, φωλιές, κ.τ.λ. σε υποστρώματα σκυρο-
δέματος θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα 
επισκευαστικά κονιάματα Sika πριν την εφαρμογή του 
Sika® Igolflex® P-10 GR. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καθαρίστε μολυσμένα υποστρώματα με κατάλληλα 
μέσα, όπως ατμό, υψηλής πίεσης υδροβολή, κ.τ.λ. με 
στόχο τη διαμόρφωση επιφάνειας όπως έχει αναφε-
ρθεί ανωτέρω.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή 
ψεκασμό. 
Εάν το Sika® Igolflex® P-10 GR εφαρμοστεί σαν αστάρι 
για ασφαλτόπανα εφαρμοζόμενα με φλόγιστρο, η 
εφαρμογή του θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί του-
λάχιστον 24 ώρες πριν την εφαρμογή της ασφαλτικής 
μεβράνης, για αποτροπή φωτιάς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση Thinner C ή βενζίνης. Σκληρυμένο 
και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυ-
νθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μην εφαρμόζετε το υλικό υπό άμεση ηλιακή ακτινο-
βολία.

▪

Μην εφαρμόζετε το υλικό κατά τη διάρκεια βρο-
χόπτωσης.

▪

Φρέσκο εφαρμοσμένο υλικό θα πρέπει να προστα-
τεύεται από βροχή, παγετό και γενικά από επιθετι-
κές καιρικές συνθήκες και μέχρι να ωριμάσει 
πλήρως.

▪

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, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά 
με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγι-
στη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία 
προϊόντος IIA / h Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν 
έτοιμο για χρήση είναι 750 g/l (Οριακές τιμές 2010). 
Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sika® Igolflex® P-10 
GRείναι < 750 g/l  την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για 
χρήση.

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 
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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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