SIKA AT WORK
Σύστημα διακοσμητικών
τσιμεντοειδών επιστρώσεων
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΟΙΧΩΝ: SikaDecor®

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKADECOR® ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα SikaDecor® είναι σύστημα «πατητής» τσιμεντοκονίας
υψηλής ποιότητας. Aπαρτίζεται από αστάρι, τσιμεντοειδείς στρώσεις
εξομάλυνσης & διακόσμησης και βαφή σφράγισης.
Οι τσιμεντοειδείς στρώσεις αποτελούνται από ειδικά μικροτσιμέντα,
εμπλουτισμένα με πολυμερή, ρητίνες & αδρανή.
Το σύστημα SikaDecor® προσφέρει σχεδιαστική ευελιξία. Με ανάμειξη
ειδικών χρωστικών, μπορεί να προσφέρει πληθώρα χρωματικών
επιλογών. Σε συνδυασμό με την τελική σφραγιστική βαφή αποκτά λεία,
ανάγλυφη, ματ ή γυαλιστερή επιφάνεια. Συγκαταλέγεται στις πιο
πρόσφατες αρχιτεκτονικές τάσεις, τόσο για κατακόρυφες όσο και για
οριζόντιες επιφάνειες χάρις στην ιδιαίτερα αισθητική που προσφέρει.
Μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία σε ποικίλα υποστρώματα, ενώ
χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικότητα, ευκαψία και αδιαπερατότητα.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποτελεί μία οικονομική επιλογή που
συνδυάζει υψηλή αισθητική σχεδιασμού.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
Εφαρμόζεται σε μικρό πάχος (μόλις 2-3 mm) που δεν επηρεάζει
αρχιτεκτονικά τις υφιστάμενες διαστάσεις.
•
Η αύξηση του βάρους για τον υπολογισμό του φέροντος φορτίου
είναι αμελητέα.
•
Με την ανάμειξη υγρών χρωστικών SikaDecor® Color προσφέρει
μεγάλο εύρος χρωματικών επιλογών.
•
Με συνδυασμούς χρωμάτων προσφέρει τη δυνατότητα
αποτύπωσης σχεδίων (π.χ. εταιρικού λογοτύπου).
•
Προσφέρει ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς.
•
Διαθέτει καλές μηχανικές αντοχές (θλίψη, κάμψη, απότριψη)
•
Είναι ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία.
•
Είναι κατάλληλο και για χώρους με υψηλή σχετική υγρασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα αποτελείται από:
- Αστάρι υδατικής βάσης SikaTop®-10 ή Sika® Primer-11 W
- Στρώση εξομάλυνσης SikaDecor®-803 Nature στην οποία γίνεται
εγκιβωτισμός αντι-αλκαλικού πλέγματος Sika® FiberNet
- Διακοσμητική στρώση μικροτσιμέντου SikaDecor®-801 Nature, με
δυνατότητα ανάμειξης με χρωστικές
- Στρώση σφράγισης με πολυουρεθανική βαφή υδατικής βάσης
Sikafloor®-304 W (2-συστατικών) ή εποξειδική βαφή βάσεως διαλύτη
2-συστατικών Sikafloor®-169 (2-συστατικών) ή πολυουρεθανική βαφή
βάσεως διαλύτη Sikafloor®-410 (1-συστατικού).
Στρώση
σφράγισης
Στρώση
διακόσμησης
Στρώση
εξομάλυνσης
Αστάρι

Υπόστρωμα

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το σύστημα SikaDecor®μπορεί να εφαρμοστεί σε:
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες νέων κατασκευών
(τσιμεντοειδείς
επιφάνειες,
σκυρόδεμα,
επιχρίσματα
τοιχοποιίας ή οροφής)
Σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες υφιστάμενων κατασκευών που
χρήζουν ανακαίνισης.
Απευθείας επί κεραμικών πλακιδίων & ψηφίδων, πλακιδίων
πορσελάνης (χωρίς αφαίρεσή τους).
Σε γυψοσανίδες, τόσο σε τοίχους όσο και σε οροφές.
Σε χώρους καταστημάτων, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια κτίρια,
εκθεσιακούς χώρους, κ.α.
Σε βεράντες, διαδρόμους και άλλους εξωτερικούς χώρους.
Σε spa, ντουζιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πάγκους κουζινών,
κ.λ.π.
Σε έπιπλα, αντικείμενα, κ.α.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χάρις στην ευελιξία εφαρμογής του, το σύστημα SikaDecor® αποτέλεσε
την επιλογή σε διάφορες περιπτώσεις έργων:
- KORALI PALACE STUDIOS, ΝΑΞΟΣ (ΔΑΠΕΔΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Για το δάπεδο των νεόδμητων στούντιο στη Νάξο, επιλέχθηκε το
σύστημα SikaDecor® με στόχο την εναρμόνιση της αισθητικής του
χώρου με την αιγαιοπελαγίτικη διάθεση.

SPA, ΝΑΞΟΣ (ΔΑΠΕΔΟ, ΠΑΓΚΟΣ)
Για το χαμάμ επιλέχθηκε το σύστημα SikaDecor® για χρήση σε χώρους
υψηλής υγρασίας.

- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΛΛΑ, ΤΗΝΟΣ (ΜΠΑΝΙΑ, ΣΚΑΛΕΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΑΓΚΟΣ, ΤΟΙΧΟΣ)
Η επίστρωση ολόκληρου του δαπέδου και του κλιμακοστασίου σε αυτήν
την πολυτελή κατοικία πραγματοποιήθηκε με το σύστημα SikaDecor®.

-

SPA, ΤΗΝΟΣ (ΔΑΠΕΔΟ)
Η επίστρωση του δαπέδου σε αυτόν τον χώρο ευεξίας
πραγματοποιήθηκε με το σύστημα SikaDecor®, ακόμη και σε
περιοχές αυξημένης υγρασίας.

- CAFÉ GALLERY, ΤΗΝΟΣ (ΠΑΓΚΟΣ)
Ο πάγκος του καταστήματος επιστρώθηκε με το σύστημα SikaDecor®.

- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΝΟΣΤΟΣ, ΤΗΝΟΣ (ΜΠΑΝΙΑ, ΔΑΠΕΔΑ)
Η επίστρωση ολόκληρου του δαπέδου κύριας χρήση και των μπάνιων
πραγματοποιήθηκε με το σύστημα SikaDecor®.

-

CAFE HUB, ΚΡΗΤΗ (ΔΑΠΕΔΟ, ΤΟΙΧΟΣ)
Η επίστρωση του δαπέδου σε όλες τις επιφάνειες πραγματοποιήθηκε
με το σύστημα SikaDecor®.

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ:
+30 210 8160600
Fax:
+30 210 8160606
www.sika.gr / sika@gr.sika.com

MAMA LA ROOSA, ΚΡΗΤΗ (ΤΟΙΧΟΙ, ΔΑΠΕΔΑ, ΜΠΑΝΙΑ)
Η επίστρωση του δαπέδου σε όλες τις επιφάνειες αυτής της
πολυτελούς βίλας πραγματοποιήθηκε με το σύστημα SikaDecor®.

