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Η πρωταρχική λειτουργία, την οποία καλείται να εξυπηρετήσει μία 
κατασκευή, είναι η προστασία των ανθρώπων και των δραστηριοτή-
των τους από το περιβάλλον και τις καιρικές επιδράσεις. Την πρώτη 
γραμμή άμυνας αποτελεί η στέγη.
Η στέγη θα πρέπει να είναι μακροχρόνια ανθεκτική σε διάφορες 
επιδράσεις, όπως θερμοκρασιακές μεταβολές, ηλιακή ακτινοβολία, 
άνεμο, βροχή, χιόνι, κ.λ.π. Δεν αρκεί να εξασφαλιστεί ότι το νερό δεν 
θα περάσει στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς η διείσδυσή του στα 
υλικά κατασκευής και μόνο μειώνει την απόδοσή τους και επιταχύ-
νει τη φθορά τους. Το νερό μειώνει την απόδοση κάθε συστήματος 
θερμομόνωσης, συμπαρασύρει διαβρωτικές ουσίες και συντελεί 
στην οξείδωση, την παγοπληξία, κ.λ.π..
Το σύστημα υγρομόνωσης,  που θα επιλεγεί, σε κάθε περίπτωση 
προκύπτει ως αποτέλεσμα συνδυασμού διαφόρων τεχνοοικονομι-
κών παραγόντων είτε σε νέες κατασκευές είτε σε έργα ανακαινίσε-
ων.
Η Sika® διαθέτει στην γκάμα της διαφορετικά συστήματα υγρομό-
νωσης, όπως:

 ́ Μεμβράνες PVC (Sikaplan®)
 ́ Μεμβράνες TPO (Sarnafil®)
 ́ Ασφαλτικές μεμβράνες (Sika® BituSeal T)
 ́ Τσιμεντοειδείς επιστρώσεις (Sikalastic®)
 ́ Υγρές μεμβράνες (Sikalastic®, SikaFill®)

Σε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη επιλογή καθορίζεται για κάθε συγκε-
κριμένο έργο μετά από λεπτομερή αξιολόγηση όλων των εκάστοτε 
συνθηκών, όπως είναι για παράδειγμα:

 ́ Το υπόστρωμα (π.χ. σκυρόδεμα, ξύλο, μετάλλο, παλαιά ασφαλτό-
πανα, κ.λ.π.)

 ́ Το μέγεθος και η μορφή του δώματος (τετραγωνικά επιφάνειας, 
επίπεδο δώμα, κεκλιμένη στέγη, σύνθετη αρχιτεκτονική εφαρμο-
γή, κ.λ.π.)

 ́ Η χρήση (δώμα με φωτοβολταϊκά συστήματα, πράσινο δώμα, 
ψυχρό δώμα, δώμα με χρήση, δώμα με περιορισμένη ή χωρίς 
βατότητα, κ.λ.π.)

 ́ Η λειτουργία του κτιρίου (κατοικία, κτίριο γραφείων, αεροδρόμιο, 
κέντρο διανομής, κ.λ.π.)

 ́ Το πλήθος των λεπτομερειών και των διεισδύσεων στην επιφά-
νεια του δώματος, κ.λ.π.

Στο παρόν έντυπο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτή-
ματα, οι προτάσεις συστημάτων υγρών μεμβρανών Sika, ενώ επίσης 
δίνεται και σαφής προσανατολισμός σε ό,τι αφορά στη βέλτιστη 
επιλογή βάσει συνθηκών έργου και απαιτήσεων απόδοσης.

Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 
ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!
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ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SIka
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ, ΕΥΚΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ,  
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΣΤΙΣ ΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ! Η αποφυγή δημιουργίας ραφών ή ενώσεων κατά τη στεγα-
νοποίηση, μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να προσφέρει σε στέγες και δώματα περίπλοκης γεωμετρίας. Αυτό 
καθιστάται πλέον εφικτό με χρήση υγρών μεμβρανών Sika.

Τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sika 
καθιστούν δυνατή την υλοποίηση σχεδίων 
και αρχιτεκτονικής σύλληψης έξω από τα 
συνηθισμένα. Τα συστήματα εφαρμόζονται 
τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαι-
νίσεις, όταν η χρήση συνθετικών μεμβρανών 
αποδεικνύεται περίπλοκη ως διαδικασία και 
δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχεία, αποτελεσμα-
τική και ασφαλή εφαρμογή.

Η Sika διαθέτει ιστορία μισού αιώνα στην 
τεχνολογία υγρών μεμβρανών για στεγανο-
ποίηση δωμάτων και στεγών. Τη δεκαετία 
του 1960 η Sika έθεσε τα θεμέλια ανάπτυξης 
αυτής της τεχνολογίας υλικών και σήμερα 
αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη σε μία ισχυρά 
αναπτυσσόμενη αγορά.

Η Sika προσφέρει όχι μόνο μία ευρεία γκάμα 
τεχνολογιών και συστημάτων, αλλά επιπλέ-
ον και ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες 
για διασφάλιση ομαλής ολοκλήρωσης κάθε 
εξειδικευμένου έργου. Από τη φάση παροχής 
συμβουλών και προδιαγραφής, μέχρι την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αξιο-
λόγηση της ποιότητας τελικής εφαρμογής, 
η Sika αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη 
για όλους τους εμπλεκόμενους μελετητές, 
αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργολάβους, ιδιο-
τήτες.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΣΤΟΧΗΣΕΙ Η ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ;

 ́ Υγρής εφαρμογής  ́ Εύκολη προσαρμογή σε περίπλοκες 
λεπτομέρειες

 ́ Ιδανική επιλογή για ανακαινίσεις υφιστάμενων 
δωμάτων

 ́ Χωρίς διατρήσεις στην υφιστάμενη κατασκευή 
του δώματος

 ́ Ταχεία, εύκολη και ασφαλής εφαρμογή
 ́ Επέκταση του κύκλου ζωής παλαι-
ών δωμάτων ή δωμάτων που έχουν 
αστοχήσει, χωρίς διακοπή χρήσης της 
κατασκευής

 ́ Μικρότερος κίνδυνος αστοχίας της 
στεγανοποίησης του δώματος

 ́ Ποικιλία τύπων και 
τεχνολογιών

 ́ Κατάλληλες για διάφορους τύπους 
δωμάτων και υποστρωμάτων

 ́ Ιδανικές για έργα ανακαίνισης

 ́ Μεγάλο εύρος εφαρμογών
 ́ Επέκταση του κύκλου ζωής παλαιών 
δωμάτων ή δωμάτων που έχουν 
αστοχήσει, χωρίς διακοπή χρήσης της 
κατασκευής

 ́ Χωρίς ραφές και ενώσεις  ́ Χωρίς ραφές ή ενώσεις  ́ Χαμηλότερος κίνδυνος αστοχίας της 
υγρομόνωσης του δώματος

 ́ Εφαρμογή εν ψυχρών (χωρίς 
χρήση ανοιχτής φλόγας)

 ́ Μείωση κινδύνου ατυχήματος (πυρκαγιάς)  ́ Ασφάλεια

 ́ Πλήρης πρόσφυση στο υπόστρωμα  ́ Ευκολότερος εντοπισμός αστοχιών σε 
περίπτωση εισροής νερού 

 ́ Περιορισμένος κίνδυνος αστοχίας της 
υγρομόνωσης

 ́ Χωρίς διείσδυση νερού μεταξύ υποστρώματος 
και μεμβράνες στην περίπτωση λανθασμένης 
εφαρμογής ή τραυματισμού της υγρής μεμβράνης

 ́ Υψηλή αντοχή σε υπεριώδη 
ακτινοβολία

 ́ Ανθεκτική στεγανοποίηση για εκτεθειμένα 
δώματα

 ́ Μικρότερος κίνδυνος αστοχίας της 
υγρομόνωσης του δώματος

 ́ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της 
στρώσης υγρομόνωσης

 ́ Υψηλής ελαστικότητας
 ́ Διατήρηση ελαστικότητας ακόμη και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες

 ́ Καλή δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών 
ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

 ́ Μικρότερος κίνδυνος αστοχίας της 
υγρομόνωσης του δώματος, ακόμη 
και σε ψυχρά κλίματα

 ́ Διαπερατές από υδρατμούς  ́ Επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει  ́ Η εγκλωβισμένη υγρασία μπορεί 
να διαφύγει χωρίς τη δημιουργία 
φουσκωμάτων στη στρώση

 ́ Ποικλία χρωματικών επιλογών  ́ Απεριόριστη σχεδιαστική ελευθερία  ́ Διεύρυνση πιθανών εφαρμογών

 ́ Υψηλός συντελεστής ανακλαστικό-
τητας ηλιακής ακτινοβολίας όταν 
εφαρμόζεται σε λευκή απόχρωση

 ́ Ιδανικές για ψυχρά δώματα και δώματα με 
φωτοβολταϊκά

 ́ Βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας

Η ΛΥΣΗ: ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΩΜΑΤΩΝ SIka

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΦΕΛΗ
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Τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sika μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε όλους τους 
τύπους δωμάτων και είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για δώματα με περίπλοκη γεωμετρία και 
λεπτομέρειες. Επιπλέον, ως συστήματα χωρίς ραφές και ενώσεις, αποτελούν τη βέλτιστη 
επιλογή για δώματα υψηλών αισθητικών απαιτήσεων και μακράς απόδοσης στο χρόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ SIka

ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

 ́ Επίπεδα δώματα
 ́ Κεκλιμένα δώματα

 ́ Ψυχρά δώματα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

 ́ Πράσινα δώματα εντατικού τύπου
 ́ Πράσινα δώματα εκτατικού τύπου

ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

 ́ Θερμά δώματα  ́ Ανεστραμμένα δώματα

ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

 ́ Ταράτσες
 ́ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

ΨΥΧΡΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΑ

 ́ Δώματα ενεργειακής εξοικονόμησης

ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ, ΤΑ ΔΩΜΑΤΑ σε μία κατασκευή μπορεί να είναι από εκτεθειμένα 
και προσβάσιμα έως πράσινα (φυτεμένα) ή να λειτουργούν ως το άνω κατάστρωμα σε έναν πολυώροφο 
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι διαφορετικές χρήσεις απαιτούν εξειδικευμένα συστήματα και τεχνογνω-
σία. Η Sika αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς συστημάτων υγρών μεμβρανών στεγανοποί-
ησης δωμάτων παγκοσμίως, διαθέτοντας ευρεία ποικιλία τεχνολογιών, κατάλληλων για σχεδόν όλους τους 
τύπους. 
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ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ:  
Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥΣ!

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ 
ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟ Ή ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΞΥΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΧΑΛΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ SIka

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ αποκτά στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερη σημασία ως 
ένα βιώσιμο μέσο επέκτασης της διάρκειας ζωής του ίδιου του δώματος, αλλά και του συνόλου της κατα-
σκευής. Ενώ οι συνήθεις κτιριακές κατασκευές σχεδιάζονται συνήθως με διάρκεια ζωής 50 ετών, το δώμα 
της κατασκευής μπορεί να χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή σε διάφορα στάδια για να διασφαλιστεί η διαρκής 
προστασία ενάντια σε διείσδυση νερού ή σε άλλα βλαπτικά συστατικά της ατμόσφαιρας. Οι υγρές μεμβράνες 
Sika μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ευρύτατη γκάμα υφιστάμενων δωμάτων, ως οικονομική και αποτε-
λεσματική λύση σε εργασίες επισκευών και ανακαινίσεων.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 
των συστημάτων υγρών μεμβρανών είναι 
το γεγονός πως η υφιστάμενη στρώση 
στεγανοποίησης δε χρειάζεται να απομα-
κρυνθεί. Οι υγρές μεμβράνες Sika εφαρμό-
ζονται συνδυαστικά με κατάλληλα αστάρια, 
άμεσα επάνω στην επιφάνεια του δώματος. 
Η διαδικασία εφαρμογής προκαλεί ελάχι-

στη όχληση στις καθημερινές λειτουργί-
ες της κτιριακής κατασκευής. Επιπλέον, η 
εφαρμογή τους γίνεται εν ψυχρώ, χωρίς τη 
χρήση ανοιχτής φλόγας, η οποία απαιτείται 
για ασφαλτικές μεμβράνες. Αυτό αυτομά-
τως συνεπάγεται ασφάλεια, τόσο για την 
ίδια την κτιριακή κατασκευή, όσο και για το 
συνεργείο εφαρμογής. Ειδικά σε ό,τι αφορά 

επισκευές υφιστάμενης στρώσης στεγα-
νοποίησης δωμάτων σε δημόσια κτίρια, 
σχολεία, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, χώρους 
γραφείων, κ.α., οι υγρές μεμβράνες αποτε-
λούν τη σωστή επιλογή με βασικό κριτήριο 
την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκο-
νται εντός.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστήματα υγρών μεμβρανών όχι μόνο επεκτείνουν τη διάρκεια 
ζωής υφιστάμενων δωμάτων, αλλά επιπλόν προσφέρουν και τη δυνατότητα της επέκτασης 
της λειτουργικότητας, αλλά και της βελίτωσης της αισθητικής ενός δώματος.

Εφαρμοζόμενες σε λευκή απόχρωση (RAL 
9016), τα συστήματα υγρών μεμβρανών 
παρέχουν εξαιρετικές ιδιότητες συντελεστή 
ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας, 
καθιστώντας τα δώματα αυτά αυτομάτως 
ως «ψυχρά» δώματα (Cool Roofs). Με τον 
τρόπο αυτό περιορίζεται το φαινόμενο της 
θερμικής  αστικής νησίδας, αλλά και το 
συνολικό ενεργειακό κόστος που απαιτείται 
για την ψύξη της κτιριακής κατασκευής.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Προτεραιότητα της Sika είναι πάντα η 
ικανοποποίηση του πελάτη, εστιάζοντας 
στη διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων των 
τοπικών μεθόδων κατασκευής. Ένας από 
τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της 
Sika είναι η τοπική παραγωγή προϊόντων για 
την κατασκευή που να έχουν αναπτυχθεί από 
ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο των διεθνών, 
περιφερειακών και τοπικών τεχνολογικών 
κέντρων Sika.

Περισσότερα από 20 τοπικά εργοστάσια 
παραγωγής συστημάτων και προϊόντων 
υγρών μεμβρανών, σε διάφορες περιφέρει-
ες παγκοσμίως, διασφαλίζουν την έγκυρη 
παράδοση σε κάθε έργο.

Τα τεχνολογικά μας κέντρα και οι παραγω-
γικές μας εγκαταστάσεις είναι διασπαρμένα 
παντού στον κόσμο. Λόγω των διαφορετι-
κών κλιματικών συνθηκών, οι απαιτήσεις 
απόδοσης και τα ισχύοντα πρότυπα μεμβρα-
νών δωμάτων ποικίλουν από περιοχή σε 
περιοχή. Τα προϊόντα και τα συστήματά μας 
είναι σχεδιασμένα για να πληρούν τοπικά 
πρότυπα, με στόχο την παροχή οικονομικών 
και ανθεκτικών λύσεων, για κάθε απαίτηση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

SIKA - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

INCOREZ - ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SIKA

Ήδη από το 1910, η Sika είναι ευρέως γνωστή για την παροχή λύσε-
ων υψηλής ποιότητας για τη στεγανοποίηση κατασκευών και σήμερα 
αποτελεί κορυφαίο παραγωγό υγρών μεμβρανών όλων των χημι-
κών βάσεων:

 ́ Πολυουρεθανικές
 ́ Ακρυλικές
 ́ Πολυουρίας
 ́ Υβρίδια

Τέσσερα περιφερειακά τεχνολογικά κέντρα αναπτύσσουν νέες 
συνταγές και συνδυασμούς με τοπικά διαθέσιμες πρώτες ύλες, 
διασφαλίζοντας την παροχή προϊόντων βέλτιστης ποιότητας, κατάλ-
ληλων για εφαρμογή στις τοπικές κλιματικές συνθήκες και σύμφω-
να με τα ισχύοντα πρότυπα. Το παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων και 
ερευνητών μας βασίζεται σε εμπειρία μισού αιώνα στην ανάπτυξη 
συστημάτων υγρών μεμβρανών. Ως ηγέτης στην παροχή συστημά-
των υγρομόνωσης δωμάτων, η Sika στοχεύει στη διαρκή βελτίωση 
των συνταγών της και των διαθέσιμων τεχνολογιών, έχοντας και ως 
βασικά κριτήρια τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία, την ασφάλεια και 
πάντα την ποιότητα στην παροχή λύσεων.

Ορόσημο για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Sika ήταν η ενσω-
μάτωση της εταιρείας Incorez το 2008.
Η Incorez είναι παγκόσμιος ηγέτης στη χημεία της οξαζολιδίνης, 
παράγοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Η σειρά των ειδικών 
προσθέτων της Incozol® χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα προϊόντα 
υγρομόνωσης βάσεως πολυουρεθάνης, ενός και δύο συστατικών. 
Τα πρόσθετα αυτά λειτουργούν ως δεσμευτές υγρασίας, αντιδρώντα 
διαλυτικά και λανθάνοντες παράγοντες ωρίμανσης.
Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χαμηλής επικιν-
δυνότητας, τεχνολογία υδατικής βάσης, παράγοντας μια ευρεία 
γκάμα υδατικής βάσης, αλειφατικών πολυουρεθανών και εκτετα-
μένο εύρος υδατοδιαλυτών εποξειδικών παραγόντων ωρίμανσης.
Τα υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως για παραγωγή επιστρώσεων 
υψηλής απόδοσης σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Η μονάδα παραγωγής βρίσκεται στο Preston της Αγγλίας, όπου όλη 
η παραγωγή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για 
τη διασφάλιση της ποιότητας. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφω-
να με τα πρότυπα BS OHSAS 18001 και ISO 14001 που αποδεικνύουν 
τη διαρκή δέσμευση της εταιρεία για θέματα υγείας, ασφάλειας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Οι υγρές μεμβράνες Sikalastic®, εφαρμοζόμενες σε απόχρωση Traffic White (RAL 9016) έχουν υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα και χαμηλή 
θερμική απορρόφηση, κάτι που συνεργεί σε υψηλό συντελεστή ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI Solar Reflectance Index), το βασικό δείκτη 
της ανακλαστικότητας μίας επιφάνειας. Όσο υψηλότερος ο συντελεστής SRI, τόσο υψηλότερη η ανακλαστικότητα του δώματος και τόσο 
«ψυχρότερο» το δώμα.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ SIka ΣΤΑ ΨΥΧΡΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΨΥΧΡΑ ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SIka

Ψυχρό δώμα σε εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών, Καντίθ, Ισπανία

Η Sika είναι ένα από τα πρώτα και ενεργά μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης Ψυχρών 
Δωμάτων (CRRC Cool Roof Rating Council), που ιδρύθηκε το 1998 στις ΗΠΑ, καθώς και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Δωμάτων (ECRC European Cool Roofs Council).
Τα συστήματα Sikalastic® ελέγχονται άμεσα μετά την εφαρμογή τους και ύστερα από 3 χρόνια 
καιρικών επιδράσεων σε ό,τι αφορά στην ηλιακή ανακλαστικότητα και στη θερμική εμπομπή
 και συγκαταλέγονται στον κατάλογο του CRRC - Ευρετήριο ταξινομημένων προϊόντων.

Προϊόν Sika Ηλιακή ανακλαστικότητα Θερμική εκπομπή Συντελεστής ηλιακής 
ανακλαστικότητας (SRI)

Αρχικά Αρχικά Αρχικά

Sika® SolaRoof® MTC-15 0,85 0,9 107

Sikalastic®-701 0,88 0,86 112

Sikalastic®-570 TC λευκό 0,86 0,89 108

Sikalastic®-560 λευκό 0,84 0,9 106

Sikagard® -570 W Pele Elastica® + Fibras 0,81 0,84 104

SikaFill®-100  λευκό 0,81 0,84 100

ΨΥΧΡΑ ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΥΓΡΕΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑ ΨΥΧΡΑ ΔΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, στους αρχιτέκτονες, στους μηχανικούς 
και στους συμβούλους να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση ενός κτιρίου και 
συμβάλλουν σε σημαντική μείωση του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας» σε μεγαλουπόλεις. 

Τα ψυχρά δώματα ελαχιστοποιούν την απορρόφηση της θερμότητας λόγω ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς διατηρούν τις επιφάνειες των 
δωμάτων ψυχρότερες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτή την εφαρμογή ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία (υψηλός δείκτης ηλιακής 
ανακλαστικότητας), ενώ την ίδια στιγμή απελευθερώνουν την απορροφούμενη θερμότητα (υπέρυθρη εκπομπή).

ΓΙΑΤΙ ΨΥΧΡΑ ΔΩΜΑΤΑ;

 ́ Μειωμένη ενεργειακή κατα-
νάλωση για ψύξη του χώρου

 ́ Περιορισμός φαινομένου 
«αστικής θερμικής νησίδας»

 ́ Περιορισμός της θερμικής 
καταπόνησης του δώματος 
και του υλικού υγρομόνωσης

 ́ Περιορισμός στα κόστη 
συντήρησης και επισκευών

 ́ Θετική επίδραση στο περιβάλ-
λον, σε παγκόσμιο επίπεδο

 ́ Αυξημένη αποδοτικότητα 
φωτοβολταϊκών πανέλων

 ́ Συμμόρφωση με LEED 
v2009 (SSc 7.2) / v4 (SSc 5)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Θερμοκρασία δώματος πριν την εφαρμογή υγρής μεμβράνης Θερμοκρασία δώματος μετά την εφαρμογή υγρής μεμβράνης

Η ακτινοβολία 
του ήλιου πλήττει 
την επιφάνεια του 
δώματος.

Ένα ποσοστό θερμότητας 
απορροφάται από το δώμα και 
μεταφέρεται εντός της ίδιας της 
κτιριακής κατασκευής.

Ηλιακή ανακλαστικότητα:
Το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που 
ανακλάται από το δώμα

Θερμική εκπομπή:
Η σχετική ικανότητα 
της επιφάνειας του 
δώματος να εκπέμπει 
την απορροφούμενη 
θερμότητα.
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Η τεχνολογία CO ELASTIC TECHNOLOGY (CET) της Sika περι-
γράφει τις τροποποιημένες ακρυλικές υγρές μεμβράνες, οι οποί-
ες συνδυάζουν την υψηλή απόδοση της πολυουρεθάνης και 
άλλων διαλυμάτων διασποράς με τις γνωστές ιδιότητες των 
ακρυλικών. Σαν αποτέλεσμα, οι υγρές μεμβράνες αυτής της 
τεχνολογίας παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη πρόσληψη 
νερού και υψηλότερες μηχανικές ιδιότητες σε σύγκριση με τις 
συμβατικές ακρυλικές, καθιστώντας τες ανθεκτικότερες και 
μακροπρόθεσμης διάρκειας. 
Η τεχνολογία Co-Elastic της Sika οδηγεί σε υλικά με σύνθεση 
χωρίς διαλύτες και πρακτικά άοσμα, καθιστώντας την εφαρμο-
γή τους δυνατή σε περιπτώσεις που απαιτούνται υλικά αδύνατης 
οσμής και χαμηλής επικινδυνότητας. Επιπλέον, οι μεμβράνες 
αυτές διαθέτουν εξαιρετική σταθερότητα έναντι υπεριώδους 
ακτινοβολίας και υψηλό συντελεστή ηλιακής ανακλαστικότη-
τας (SRI) εφαρμοζόμενες σε λευκή απόστρωση (RAL 9016), 
οδηγώντας έτσι σε συμμόρφωση με το LEED v2009 (SSc 7.2)/
v4 (SSc 5).

Κυβερνητικό κτίριο, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CET 
(CO-ELASTIC TECHNOLOGY)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ́ Χωρίς διαλύτες  ́ Σχεδόν άοσμες
 ́ Χαμηλή κατάταξη επικινδυνότητας

 ́ Εφαρμογή χωρίς όχληση άλλων εργασιών
 ́ Χαμηλού κινδύνου για την υγεία, αυξημένη 
ασφάλεια για το χρήστη

 ́ Σταθερές σε υπεριώδη 
ακτινοβολία και κιτρινισμό

 ́ Συντελούν στη διατήρηση υψηλού συντελεστή 
ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI)

 ́ Σταθερή ενεργειακή αποδοτικότητα

 ́ 1-συστατικού  ́ Εύκολες στη χρήση, έτοιμες για εφαρμογή  ́ Εξοικονόμηση χρόνου κατά την εφαρμογή
 ́ Χωρίς κίνδυνο λαθών ανάμειξης

 ́ Απλή τεχνολογία  ́ Οικονομικές  ́ Εξοικονόμηση κόστους

 ́ Συσκευασία σε δοχεία διαφόρων 
μεγεθών

 ́ Εύκολες στη μεταφορά
 ́ Εύκολες στο χειρισμό

 ́ Ευελιξία κατά την εφαρμογή
 ́ Εξοικονόμηση κόστους κατά το 
χειρισμό στο έργο

ΟΙ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ στεγανοποίησης αποτελούν μία από τις πρώτες τεχνολογίες 
υγρών μεμβρανών για δώματα και ακόμη κατέχουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά. Χάρις στα χαρακτηριστικά 
τους, στα οποία περιλαμβάνεται η χαμηλή επικινδυνότητα, η εξαιρετική σταθερότητα σε υπεριώδη ακτινοβο-
λία και η ευκολία εφαρμογής, τα ακρυλικά γαλακτώματα και τα πολυουρεθανικά τροποποιημένα διαλύματα 
διασποράς είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ιδιαιτέρως σε περιοχές με εύκρατο κλίμα.

Συγκρότημα κατοικιών, Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΦΕΛΗ
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Τα συστήματα βάσης τεχνολογίας MTC της Sika περιγράφουν υγρές μεμβράνες με βάση έναν τύπο ωρίμανσης μοναδικής τεχνολογίας που 
ενεργοποιείται από την υγρασία, αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. Αυτό σημαίνει πως οι μεμβράνες αυτές 
μπορούν να ωριμάζουν σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών, συμπεριλαμβάνοντας ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασίας. Αντίθετα 
με τα συμβατικά πολυουρεθανικά συστήματα υγρών μεμβρανών, δεν απελευθερώνουν CO2, κάτι που συχνά προκαλεί φαινόμενα αφρισμού 
και η εφαρμογή τους δεν επηρεάζεται από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MTC (MOISTURE TRIGGERED TECHNOLOGY)

1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ, ΥΓΡΕΣ ΜΕΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ

 ́ Ανθεκτικές σε υπεριώδη ακτινοβολία & 
κιτρινισμό (τελικές αλειφατικές στρώσεις)

 ́ Διατήρηση του υψηλού συντελεστή 
ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI)

 ́ Σταθερή ενεργειακή αποδοτικότητα

 ́ 1-συστατικού  ́ Εύκολες στην εφαρμογή, έτοιμες για 
χρήση

 ́ Εξοικονόμηση χρόνου εφαρμογής
 ́ Χωρίς κίνδυνος λαθών λόγω 
ανάμειξης

 ́ Βολική συσκευασία σε δοχεία  ́ Εύκολη μεταφορά
 ́ Εύκολος χειρισμός

 ́ Ευελιξία κατά την εφαρμογή
 ́ Εξοικονόμηση κόστους κατά το 
χειρισμό στο έργο

 ́ Ταχείας ωρίμανσης  ́ Ανθεκτικές σε βροχή σχεδόν άμεσα μετά την εφαρμογή

 ́ Σύντομος απαιτούμενος χρόνος αναμονής από στρώση 

σε στρώση

 ́ Μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή 
σε ασταθείς καιρικές συνθήκες

 ́ Εξοικονόμηση χρόνου

ΟΙ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης δωμάτων αναπτύ-
χθηκαν τη δεκαετία του 1960 και αντιπροσωπεύουν μία τεχνολογία απαραίτητη για τον τομέα της στεγα-
νοποίησης δωμάτων στις μέρες μας. Χάρις στις υψηλές μηχανικές τους ιδιότητες και στην ευκαμψία τους, 
ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και χάρις στην ικανότητά τους να ωριμάζουν υπό μεγάλο εύρος 
περιβαλλοντικών συνθηκών, οι υγρές πολυουρεθανικές μεμβράνες είναι κατάλληλες για χρήση σε απαιτητι-
κές κλιματικές συνθήκες. 

Αίθουσα συνεδριάσεων, Γερμανία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΦΕΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική ινοπλισμένη ακρυλική μεμβράνη

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ Υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ Υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα και κυκλοφορία
 ́ Υγρομόνωση κατακόρυφων επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ Υψηλή ελαστικότητα
 ́ Αυξημένη δυνατότητα γεφύρωσης μικρό-ρωγμών
 ́ Καλή διαπερατότητα από υδρατμούς
 ́ Υψηλή αντίσταση έναντι διείσδυσης CO2

 ́ Διαθέσιμο σε 3 χρώματα (λευκό, γκρι, κεραμιδί)
 ́ Εφαρμογή μεγάλου πάχους
 ́ Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
 ́ Ανθεκτικό σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις
 ́ Μη ανθεκτικό σε στάσιμα νερά
 ́ Σύμφωνο με ΕΝ 1504-2
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 18kg

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ορυκτά / Ασφαλτικά / Μεταλλικά υποστρώματα

Αστάρι*

2-3 x Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras

Προτεινόμενα αστάρια για το σύστημα Sikagard®-570 W Pele Elastica+Fibras ανά τύπο υποστρώματος

Αστάρι
Τύπος υποστρώματος

Τσιμεντοειδή Ασφαλτικά Μεταλλικά

Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras  
(αραίωση με νερό σε ποσοστό 10%) • •

Sikagard®-552 W Aquaprimer •

Sika® Color-500 W Primer •

SikaCor® EG-1 •

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

SikaFill®-100 
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική ακρυλική μεμβράνη

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ Υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ Ανακλαστική μεμβράνη (SR=0,81)
 ́ Υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα
 ́ Υγρομόνωση δωμάτων με μεγάλο αριθμό λεπτομερειών και πολύπλοκο σχήμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ Υψηλή ελαστικότητα
 ́ Δυνατότητα γεφύρωσης μικρό-ρωγμών
 ́ Υψηλή χρωματική σταθερότητα / δεν κιτρινίζει
 ́ Διαθέσιμο σε 3 χρώματα (λευκό, γκρι, τερακότα)
 ́ Ευκολία εφαρμογής
 ́ Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
 ́ Μη ανθεκτικό σε στάσιμα νερά
 ́ Σύμφωνο με ETAG 005-8 (W2, P3)
 ́ Οικονομικό
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 5kg, 12kg, 20kg

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άοπλο σύστημα για εφαρμογή σε δώματα & 
κατακόρυφες επιφάνειες

Οπλισμένο σύστημα για εφαρμογή σε δώματα με 
απαίτηση αυξημένων αντοχών

Οπλισμένο σύστημα για εφαρμογή σε δώματα με 
απαίτηση περιορισμένης βατότητας

Αστάρι* Αστάρι* Αστάρι*

Βασική στρώση: 2 x SikaFill®-100 Πρώτη στρώση: 1 x SikaFill®-100 Πρώτη στρώση: 1 x SikaFill®-100
Οπλισμός: Sikalastic® Fleece-120 Οπλισμός: Sikalastic® Fleece-120
Τελική στρώση: 1 x SikaFill®-100 Δεύτερη στρώση: 1 x SikaFill®-100

Τελική στρώση/προστατευτική βαφή:  
1 x Sikagard®-550 W Elastic

Προτεινόμενα αστάρια για τα συστήματα υγρών μεμβρανών SikaFill®-100
 SikaFill®-100 (με αραίωση) Η αραίωση του υλικού γίνεται με νερό σε ποσοστό 25%

 SikaColor®-500 W Primer
 Sikagard®-552 W Aquaprimer

SikaFill®-200 Fiber
Ενός συστατικού, ινοπλισμένη, υγρή, ελαστική ακρυλική μεμβράνη

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Sika®
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Sikalastic®-560
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική μεμβράνη ακρυλικής διασποράς, τροποποιημένη με πολυουρεθάνη (υβρίδιο), βάσης τεχνολογίας CO-Elastic 
(CET)

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ Υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ Ανακλαστική μεμβράνη (SR=0,82)
 ́ Υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα
 ́ Υγρομόνωση δωμάτων με μεγάλο αριθμό λεπτομερειών και πολύπλοκο σχήμα
 ́ Κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε συστήματα που έχουν αστοχήσει
 ́ Στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια, σε βεράντες και μπαλκόνια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ Υψηλή ελαστικότητα
 ́ Δυνατότητα γεφύρωσης μικρό-ρωγμών
 ́ Υψηλή χρωματική σταθερότητα / δεν κιτρινίζει
 ́ Διαθέσιμο σε λευκό (γκρι, κεραμιδί, κόκκινο κατόπιν παραγγελίας)
 ́ Καλή διαπερατότητα από υδρατμούς
 ́ Υψηλή αντίσταση έναντι διείσδυσης CO2

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη και μη υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες
 ́ Μειωμένη επίδραση από παρουσία στάσιμου νερού
 ́ Ανθεκτικό σε φωτιά, σύμφωνα με ΕΝ 1187 Broof (T1)
 ́ Σύμφωνο με ETAG 005-8 (W3, P1)
 ́ Πληροί τις απαιτήσεις LEED EQ Credit 4.2, SS Credit 7.2
 ́ Οικονομικό
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Δοχεία, 20kg

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άοπλο σύστημα για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, 
μέταλλο, ξύλο, πλακάκια

Οπλισμένα συστήματα για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, πλακάκια, ασφαλτικές μεμβράνες

Αστάρι* Αστάρι* Αστάρι*

Βασική στρώση: 2-3 x Sikalastic®-560 Βασική στρώση: 2 x Sikalastic®-560 Βασική στρώση: 2 x Sikalastic®-560

Οπλισμός: Sikalastic® Fleece-120 Οπλισμός: Sika® Reemat Premium

Τελική στρώση: 1 x Sikalastic®-560 Τελική στρώση: 2 x Sikalastic®-560

Προτεινόμενα αστάρια ανά τύπο υποστρώματος

Τύπος ασταριού Τσιμεντοειδή Ασφαλτικά Μεταλλικά

Sikalastic®-560 (αραίωση με νερό σε ποσοστό 10%) •

Sikalastic® Metal Primer • •

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Sika®

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Sikalastic®-612
Ενός συστατικού, υγρή ελαστική/πολυουρεθανική μεμβράνη, τεχνολογίας MTC

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άοπλο Οπλισμένο
Στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια 
επικολλημένα με κόλλα πλακιδίων

Οπλισμένο σύστημα με εφαρμογή 
τελικής στρώσης προστασίας

Αστάρι* Αστάρι* Αστάρι* Αστάρι*

1-2 x Sikalastic®-612 
Βασική στρώση: 1-2 x 

Sikalastic®-612
Βασική στρώση: 1-2 x Sikalastic®-612 1 x Sikalastic®-612 

Oπλισμός: Sikalastic® Fleece-120 
ή Sika® Reemat Premium

Τελική στρώση: 1-2 x Sikalastic®-612
 Sikalastic® Fleece-120 / Sika® 

Reemat Premium

Τελική στρώση: 1-2 x 
Sikalastic®-612

Γέφυρα πρόσφυσης: Sikalastic®-612  
με επίπαση χαλαζιακής άμμου  

(ø 0,4 - 0,7mm) με κατανάλωση 2 kg /m²
1 x Sikalastic®-612

Τελική στρώση: Επικόλληση πλακιδίων με 
τσιμεντοειδή κόλλα SikaCeram®

1 x Sikalastic®-570 TC / 
Sikalastic®-621 TC /Sikalastic®-701

Προτεινόμενα αστάρια ανά τύπο υποστρώματος

Αστάρι
Τύπος υποστρώματος

Τσιμεντοειδή Ασφαλτικά Μεταλλικά Υφιστάμενες πολυουρεθανικές επιστρώσεις

Sikalastic® Concrete Primer •

Sikalastic® Metal Primer • •

Sikalastic® Bonding Primer •

SikaCor® EG-1 •

Sikafloor®-151 •

Sika® Reactivation Primer •

Sikalastic® Primer MP • •

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ Υγρομόνωση νέων και παλαιών δωμάτων
 ́ Υγρομόνωση δωμάτων με περιορισμένη προσβασιμότητα
 ́ Ανθεκτική μεμβράνη υγρομόνωσης χωρίς ραφές κι ενώσεις
 ́ Στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια, σε βεράντες και μπαλκόνια
 ́ Υγρομόνωση δωμάτων με μεγάλο αριθμό λεπτομερειών και πολύ-
πλοκο σχήμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1kg, 7,1kg, 21,3kg (0,75L, 5L, 15L)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ́ Ανθεκτικό στη βροχή, σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή (τεχνολο-
γίας MTC)

 ́ Υψηλή ελαστικότητα
 ́ Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 ́ Υψηλή αντοχή
 ́ Διαθέσιμο σε 3 χρώματα (λευκό, γκρι, τερακότα)
 ́ Καλή διαπερατότητα από υδρατμούς
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα
 ́ Εφαρμόζεται και σε κεκλιμένες / κάθετες επιφάνειες
 ́ Ανθεκτικό σε στάσιμα νερά
 ́ Ανθεκτικό σε φωτιά, σύμφωνα με ΕΝ 1187 Broof (T1)
 ́ Σύμφωνο με ETAG 005-6 (W2, P4)
 ́ Εφαρμογή με κοντότριχο ρολό ή ψεκασμό
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKALASTIC® MTC

Sikalastic® MTC
Ψυχρής εφαρμογής, χωρίς αρμούς, υψηλής ελαστικότητας και σταθερό σε υπεριώδη ακτι-
νοβολία, σύστημα υγρής πολυουρεθανικής μεμβράνης για υγρομόνωση δωμάτων, βασισμέ-
νο σε τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από 
αυτή (MTC). Αποτελείται από τα προϊόντα Sikalastic®-601 BC, Sika® Reemat Premium και 
Sikalastic®-621 TC.

ΧΡΗΣΕΙΣ

 ́ Υγρομόνωση δωμάτων σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις
 ́ Σε δώματα με πολύπλοκα σχήματα και λεπτομέρειες, ακόμα και όταν υπάρχει περιορισμένη προσβασιμότητα.
 ́ Για κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε συστήματα δωμάτων που έχουν αστοχήσει.
 ́ Συνδυαστικά με Sikalastic®-621 TC – SR (traffic white RAL 9016) για ψυχρά και ηλιακά δώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Δοκιμασμένη τεχνολογία – ιστορικό εφαρμογών άνω των 25 ετών
 ́ Ενός συστατικού - χωρίς ανάμειξη, έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή
 ́ Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία - Υψηλής ανακλαστικότητας (RAL9016) και ανθεκτικό σε κιτρινισμό
 ́ Ψυχρής εφαρμογής - δεν απαιτεί θερμότητα ή φλόγα
 ́ Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς αρμούς
 ́ Ταχείας ωρίμανσης - καμία βλάβη της μεμβράνης σχεδόν άμεσα μετά την εφαρμογή
 ́ Υψηλής ελαστικότητας και με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών - διατηρεί την ευκαμψία του ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
 ́ Υψηλής αντοχής έναντι ριζικών συστημάτων
 ́ Εύκολη επανα-επικάλυψή του εκ νέου εάν απαιτηθεί - δεν απαιτείται απομάκρυνσή του
 ́ Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα -δείτε τον πίνακα ασταριών
 ́ Διαπερατό από υδρατμούς - επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει
 ́ Υψηλή αντοχή στα συνήθη ατμοσφαιρικά χημικά

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αστάρι*

Βασική στρώση: Sikalastic®-601 BC

Oπλισμός: Sika® Reemat Premium

Τελική στρώση: Sikalastic®-621 ΤC

Προτεινόμενα αστάρια ανά τύπο υποστρώματος

Αστάρι Τύπος υποστρώματος

Τσιμεντοειδή Ασφαλτικά Μεταλλικά Υφιστάμενες πολυουρεθανικές 
επιστρώσεις

Sikalastic® Concrete Primer •

Sikalastic® Metal Primer • •

Sikalastic® Bonding Primer •

Sika® Reactivation Primer •

Sikalastic® Primer MP • •

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Sika®
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ 
ΔΩΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
SikaRoof® MTC 12/15/18/22

 ́ 1-2 στρώσεις Sikalastic®-621 TC
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium

 ́ Βασική στρώση Sikalastic®-601 BC
 ́ Αστάρι Sika® Concrete Primer
 ́ Υπόστρωμα σκυροδέματος

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ Ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 
 ́ Αυξημένη πυραντίσταση
 ́ Δυνατότητα έκδοσης γραπτής 
εγγύησης διάρκειας έως 20 ετών

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
SikaRoof® MTC

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-612

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ Ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 
 ́ Αυξημένη πυραντίσταση
 ́ Υψηλή ανακλαστικότητα (με χρήση 
Top Coat)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
Σύστημα με Sikalastic®-560

 ́ 1-3 τελικές στρώσεις Sikalastic®-560
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium ή Sikalastic® Fleece-120

 ́ Βασική στρώση Sikalastic®-560
 ́ Αστάρι Sikalastic®-560 αραιωμένο με 
10% νερό

 ́ Υπόστρωμα σκυροδέματος

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-560

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ Αδύναμης οσμής
 ́ Χωρίς διαλύτες
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
Σύστημα με Sikalastic®-612

 ́ 1-2 στρώσεις Sikalastic®-570 ή 1 
στρώση Sikalastic®-621 TC ή 1 στρώση 
Sikalastic®-701

 ́ 1 στρώση Sikalastic®-612
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium ή Sikalastic® Fleece-120

 ́ Βασική στρώση Sikalastic®-612
 ́ Αστάρι Sika® Bonding Primer ή Sika® 
Concrete Primer

 ́ Υπόστρωμα σκυροδέματος
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ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ Ανάπτυγμα πράσινου δώμα-
τος (εκτατικού τύπου)

 ́ Θερμομόνωση XPS
 ́ Σύστημα Sikalastic® MTC-22
 ́ Αστάρι Sikafloor®-156/-151 
(ή άλλο, βάσει απαίτησης)

 ́ Υπόστρωμα σκυροδέματος

ΛΥΣΗ SIKA
Ανεστραμμένο δώμα με πολυ-
ουρεθανική υγρή μεμβράνη

 ́ Πράσινα δώματα εκτατικού 
τύπου

 ́ Ταχεία εφαρμογή με μηχανικό 
εξοπλισμό

 ́ Χαμηλό κόστος συντήρησης
 ́ Στεγανοποίηση δώματος 
χωρίς αρμούς και ενώσεις

 ́ Χωρίς διείσδυση νερού κάτω 
από τη μεμβράνη

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ Ανάπτυγμα πράσινου δώμα-
τος (εντατικού τύπου)

 ́ Θερμομόνωση XPS
 ́ Σύστημα Sikalastic® MTC-22
 ́ Αστάρι Sikafloor®-156/-151 
(ή άλλο, βάσει απαίτησης)

 ́ Υπόστρωμα σκυροδέματος

ΛΥΣΗ SIKA
Ανεστραμμένο δώμα με πολυ-
ουρεθανική υγρή μεμβράνη

 ́ Πράσινα δώματα εντατικού 
τύπου

 ́ Ταχεία εφαρμογή με μηχανικό 
εξοπλισμό

 ́ Στεγανοποίηση χωρίς αρμούς 
και ενώσεις

 ́ Χωρίς διείσδυση νερού κάτω 
από τη μεμβράνη

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ Sikalastic®-560 σε 2 ή 3 
στρώσεις

 ́ Ενίσχυση επικαλύψεων με 
Sika Flexistrip & Sikalastic® 
Flexitape εγκιβωτισμένα σε 1 
στρώση Sikalastic®-560

 ́ Σε προεξοχές ενίσχυση με 
Sika Flexistrip & Sika® 
Reemat Premium εγκι-
βωτισμένα σε 1 στρώση 
Sikalastic®-560

 ́ Sikalastic® Metal Primer 
όπου απαιτείται

 ́ Μεταλλική στέγη  

ΛΥΣΗ SIKA
Στεγανοποίηση μεταλλικής 
στέγης με Sikalastic®-560

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Ταχεία και εύκολη εφαρμογή 
(άμεση εφαρμογή στη μεταλ-
λική στέγη, χωρίς στρώση 
επιπέδωσης)

 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές 
και ενώσεις

 ́ Χωρίς διατρήσεις στο μεταλ-
λικό υπόστρωμα

 ́ Χωρίς διαλύτες

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ Sikalastic®-621 TC σε 1 ή 2 
στρώσεις

 ́ Ενίσχυση επικαλύψεων με 
Sika Flexistrip & Sikalastic® 
Flexitape εγκιβωτισμένα σε 1 
στρώση Sikalastic®-621 TC

 ́ Σε προεξοχές ενίσχυση με 
Sika Flexistrip & Sika® 
Reemat Premium εγκι-
βωτισμένα σε 1 στρώση 
Sikalastic®-621 TC

 ́ Sikalastic® Metal Primer 
όπου απαιτείται

 ́ Μεταλλική στέγη  

ΛΥΣΗ SIKA
Στεγανοποίηση μεταλλικής 
στέγης με Sikalastic®-621 TC

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Ταχεία και εύκολη εφαρμογή 
(άμεση εφαρμογή στη μεταλ-
λική στέγη, χωρίς στρώση 
επιπέδωσης)

 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές 
και ενώσεις

 ́ Χωρίς διατρήσεις στο μεταλ-
λικό υπόστρωμα

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA
 ́ Προαιρετικά για υψηλή 
ανακλαστικότητα: Sika-
lastic®-570 TC ή Sika-
lastic®-621 TC σε 1 ή 2 
στρώσεις ή Sikalastic®-701

 ́ Sikalastic®-612 σε 1 ή 2 
στρώσεις

 ́ Ενίσχυση επικαλύψεων 
με Sika® Flexistrip & 
Sikalastic® Flexitape 
εγκιβωτισμένα σε 1 στρώση 
Sikalastic®-612

 ́ Σε προεξοχές ενίσχυση 
με Sika® Flexistrip & 
Sika® Reemat Premium 
εγκιβωτισμένα σε 1 στρώση 
Sikalastic®-612 

 ́ Sikalastic® Metal Primer 
όπου απαιτείται

 ́ Μεταλλική στέγη

ΛΥΣΗ SIKA
Στεγανοποίηση μεταλλικής 
στέγης με Sikalastic®-612

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Ταχεία και εύκολη εφαρμογή 
(άμεση εφαρμογή στη μεταλ-
λική στέγη, χωρίς στρώση 
επιπέδωσης)

 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφες 
και ενώσεις

 ́ Xωρίς διατρήσεις στο μεταλ-
λικό υπόστρωμα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
SikaRoof® MTC 15/18/22

 ́ 1 ή 2 στρώσεις Sikalastic®-621 TC
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium

 ́ Bασική στρώση με Sikalastic®-601 
BC

 ́ Αστάρι Sikalastic® Metal Primer
 ́ Υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνηΜε-
ταλλική στέγη  

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημά-
των SikaRoof® MTC

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ Ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα
 ́ Αυξημένη πυραντίσταση
 ́ Δυνατότητα έκδοσης γραπτής 
εγγύησης διάρκειας έως 20 ετών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ  Sikalastic®-560

 ́ 1 - 3 τελικές στρώσεις 
Sikalastic®-560

 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sikalastic® 
Fleece-120

 ́ Βασική στρώση Sikalastic®-560
 ́ Sikalastic®-560 αραιωμένο με 10% 
νερό

 ́ Υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνη

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-560

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ Αδύναμης οσμής
 ́ Χωρίς διαλύτες
 ́ Αυξημένη πυραντίσταση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα

ΛΥΣΗ SIKA
Ψυχρά δώματα με χρήση συστημάτων 
Sikalastic®-612

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 ́ Στεγανοποίηση χωρίς ραφές και 
ενώσεις

 ́ Ταχεία ωρίμανση
 ́ Χωρίς διατρήσεις στο υπόστρωμα 
 ́ Αυξημένη πυραντίσταση
 ́ Υψηλή ανακλαστικότητα (με χρήση 
Top Coat)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA
Σύστημα με Sikalastic®-612

 ́ 1 - 2 στρώσεις Sikalastic®-570 ή 1 
στρώση Sikalastic®-621 TC ή 1 στρώση 
Sikalastic®-701

 ́ 1 στρώση Sikalastic®-612
 ́ Ενίσχυση με οπλισμό Sika® Reemat 
Premium ή Sikalastic® Fleece-120

 ́ Βασική στρώση Sikalastic®-612
 ́ Αστάρι Sikalastic® Metal Primer
 ́ Υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνη
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΜΕ 
ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SIka
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ

ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ειδικά σε επιφάνειες δωμάτων, το πρόβλημα κρύβεται 
πάντα στις λεπτομέρειες. Πάντοτε υπάρχουν δύσκολες λεπτομέρειες που μπορεί να αποτελέσουν 
πρόβλημα συνολικά για το σύστημα, τόσο από πλευράς χρόνου για αντιμετώπισή τους, όσο και από 
πλευράς κόστους.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Ακόμη και η μεγαλύτερη επιφάνεια σε ένα δώμα δεν αποτελεί τόσο 
μεγάλη πρόκληση κατά την εφαρμογή ενός συστήματος υγρομόνω-
σης όσο η σωστή αντιμετώπιση της στεγανοποίησης λεπτομερειών. 
Οι λεπτομέρειες είναι τα σημεία εκείνα που θα οδηγήσουν σε πιθανή 
αστοχία και καταναλώνουν το μεγαλύτερο χρόνο του συνεργείου για 
σωστή στεγανοποίησή τους, όπως:

 ́ Σκαλοπάτια, περβάζια
 ́ Σύνδεση διαφορετικών επιπέδων και συγκεκριμένων σχημάτων 
δώματος

 ́ Στενοί χώροι όπου είναι αδύνατον να λάβουν χώρα εργασίες με 
συνθετικές ή ασφαλτικές μεμβράνες και εξοπλισμό

 ́ Απορροές και υπερχειλίσεις- τα σημεία εκείνα δηλαδή που 
αποδεδειγμένα λαμβάνει χώρα η πλειονότητα των αστοχιών και 
διαρροών

 ́ Διεισδύσεις σωληνώσεων

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SIKA

Για την εφαρμογή των υγρών μεμβρανών Sika, δεν απαιτείται ειδι-
κός εξοπλισμός και μπορείτε να στεγανοποιήσετε το δώμα σας 
χωρίς ούτε μία ραφή. Δεν απαιτείται γερανός ή ανυψωτικό μηχάνημα, 
καθώς τα δοχεία μπορούν να μεταφερθούν άνετα στο δώμα, γεγο-
νός που σημαίνει πως η προσβασιμότητα στο δώμα δε θα αποτελέσει 
ποτέ πρόβλημα.

Αυτό συνεπάγεται αυξημένη αποδοτικότητα με το ίδιο εργατικό 
δυναμικό, περιορισμένη διακοπή χρήσης του δώματος και ταχύτερη 
ολοκλήρωση εργασιών.

Με τη χρήση των υγρών μεμβρανών Sika καθιστώνται άμεσα στεγα-
νές οι λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν αστοχήσει σε πολυκαιρι-
σμένα συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων, γεγονός που προσφέρει 
χρόνο για προγραμματισμό ολοκληρωμένης αναικαίνισης της υγρο-
μόνωσης του δώματος σε δεύτερο χρόνο.

1 Υπόστρωμα: Μεμβράνη Sarnafil® TPO/FPO
Καθαριστικό μεμβράνης: Sarnafil® T Clean
2 Αστάρι: Sikalastic® Primer FPO (70-140 ml/m²)

3 1η στρώση: Sikalastic®-621 TC (>=1l/m²)
4 Οπλισμός: Sika® Reemat Premium
5 2η στρώση: Sikalastic®-621 TC (>=1l/m²)

Οι υγρές μεμβράνες Sikalastic® μπορούν επίσης να χρησιμοποι-
ηθούν σε συνδυασμό με τις συνθετικές μεμβράνες Sikaplan® και 
Sarnafil®. Ειδικά για περίπλοκες λεπτομέρειες και διεισδύσεις, όπου 
η θερμοσυγκόλληση των μεμβρανών είναι δύσκολη διαδικασία, η 
χρήση υγρών μεμβρανών προσφέρει μία αποδοτική λύση για στεγα-

νοποίηση ακόμη και των πλέον περίπλοκων διαμορφώσεων.
Ως παραγωγός τόσο των συνθετικών, όσο και των υγρών μεμβρα-
νών, η Sika μπορεί να προσφέρει ένα πακέτο λύσης υγρομόνωσης, 
αποτελούμενο από αποδεδειγμένα συμβατά επί μέρους προϊόντα, με 
στόχο τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης απόδοσης.

1 Υπόστρωμα: Μεμβράνη Sarnafil® ή Sikaplan® PVC 
Καθαριστικό μεμβράνης: Sarna® Cleaner
2 Αστάρι: Sikalastic® Primer PVC (70-140 ml/m²)
3 1η στρώση: Sikalastic®-621 TC (>=1l/m²)
4 Οπλισμός: Sika® Reemat Premium
5 2η στρώση: Sikalastic®-621 TC (>=1l/m²)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SIka

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FPO/TPO

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ SIka

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΡΟΛΟ

Η εφαρμογή γίνεται σε διάφορα στάδια. Καταρχάς εφαρμόζεται η 
βασική στρώση στο σωστά διαμορφωμένο/προετοιμασμένο/καθα-
ρισμένο υπόστρωμα. Ακολούθως απλώνεται ο οπλισμός (π.χ. Sika® 
Reemat Premium)  και εγκιβωτίζεται στη νωπή βασική στρώση.

Μετά την ωρίμανση της βασικής αυτής στρώσης εφαρμόζεται η τελι-
κή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
 ́ Ρολά και πινέλα

Η SIKA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ για τοποθέτηση όλων των 
συστημάτων υγρών μεμβρανών της γκάμας 
της.  Στα  συνοδευτικά έγγραφα που παρέχει 
συγκαταλέγονται Μέθοδοι Εφαρμογής 
και Εγχειρίδια Εγκατάστασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους εφαρμογής και 
τη σωστή διαμόρφωση λεπτομερειών, όπως 
σε τελειώματα, στηθαία, κ.α. Τα έγγραφα αυτά 
περιλαμβάνουν επιπλέον και τις συστάσεις μας, 
καθώς επίσης και λίστες ελέγχου για οδηγίες 
ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας, καθώς επίσης και 
διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΕΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Επιπλέον της εφαρμογής με ρολό, οι υγρές πολυουρεθανικές 
μεμβράνες 1-συστατικού μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με 
εξοπλισμό ανάερου ψεκασμού. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 
για εφαρμογή σε μεταλλικές και κυματοειδείς στέγες, καθώς και 
για εφαρμογή τελικών στρώσεων σε συστήματα υγρομόνωσης 
Sikalastic® εν γένει.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ελάχιστη πίεση: 220 bar
Ελάχιστη δυναμικότητα: 5,1 lt/λεπτό
Ελάχιστη διάμετρο ακροφυσίου: 0,83mm (0,033 ίντσες)

Για παράδειγμα:
 ́ Wagner Heavycoat HC 940 E-SSP Spraypack
 ́ Graco Mark-X 
 ́ Larius Thor
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ΑΣΤΑΡΙΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Sika® Concrete Primer 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, υβριδικό αστάρι πολυουρίας/πολυουρεθάνης, 
για τσιμεντοειδή υποστρώματα

Χαρακτηριστικά

 ́ Ταχείας ωρίμανσης - είναι δυνατή η επικάλυψη μετά από 30 λεπτά

 ́ Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εξαέρωσης από ευπαθή υποστρώματα

 ́ Σταθεροποιεί τα σκονισμένα και εύθρυπτα υποστρώματα

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

Συσκευασία (A+B)

Σετ 11,5 L (~11,78 kg)

Sika® Bonding Primer 2-συστατικών, υδατικής βάσης, εποξειδικό αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα και για υδατικής βάσης 
επιστρώσεις

Χαρακτηριστικά

 ́ Ταχείας ωρίμανσης, μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 1-2 ώρες

 ́ Αδύναμης οσμής, προϊόν υδατικής βάσης

 ́ Σταθεροποιεί σκονισμένα ή ψαθυρά υποστρώματα

 ́ Προσδίδει ομοιόμορφη απορροφητικότητα στο υπόστρωμα

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων

 ́ Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

Συσκευασία (A+B)

Σετ 5,0 L (~5,16 kg)

Sikalastic® Metal Primer 2-συστατικών, εποξειδικό αστάρι για μεταλλικά και ασφαλτικά υποστρώματα

Χαρακτηριστικά

 ́ Ταχείας ωρίμανσης, η επικάλυψη είναι δυνατή μετά από 6 ώρες

 ́ Αντιδιαβρωτική προστασία σε βιομηχανικό και θαλάσσιο περιβάλλον

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση σε ένα μεγάλο εύρος μεταλλικών υποστρωμάτων

 ́ Προστατεύει ενάντια στη διαπήδηση πτητικών και πλαστικοποιητών από ασφαλτικά υποστρώματα

Συσκευασία (A+B)

Σετ 5,0 L (~7,17 kg)

Sika® Reactivation Primer 1-συστατικού αστάρι για ενεργοποίηση υφιστάμενων συστημάτων Sikalastic® MTc

Χαρακτηριστικά

 ́ 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση σε υφιστάμενα συστήματα Sikalastic®

 ́ Καθιστά δυνατή την εφαρμογή επιπλέον στρώσεων όταν έχει γίνει υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου αναμονής 
μεταξύ στρώσεων

 ́ Κατάλληλο για εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος υφιστάμενων πολυουρεθανικών μεμβρανών υγρομόνωσης 
δωμάτων (κατόπιν προκαταρκτικής δοκιμής πρόσφυσης)

Συσκευασία

Σετ 5,0 L (~5,15 kg)

Sikalastic® Primer PVC 1-συστατικού πολυουρεθανικό αστάρι για μεβράνες Sikaplan® και Sarnafil® PVc

Χαρακτηριστικά

 ́ 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση επί των μεμβρανών PVC

 ́ Ταχείας ωρίμανσης - η επικάλυψη είναι εφικτή μετά από 2 ώρες μέγιστα

Συσκευασία

Δοχείο 1,0 L

Sikalastic® Primer FPO 1-συστατικού, πολυουρεθανικό αστάρι για μεμβράνες Sikaplan® και Sarnafil® FPO

Χαρακτηριστικά

 ́ 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση επί των μεμβρανών

 ́ Ταχείας ωρίμανσης - η επικάλυψη είναι εφικτή μετά από 1 ώρα μέγιστα

Συσκευασία

Δοχείο 1,0 L

SikaColor®-500 W Primer Ενός συστατικού, υδατικής βάσης ακρυλικό αστάρι

Χρήσεις

Aστάρι για τα συστήματα των υγρών ελαστικών ακρυλικών μεμβρανών  SikaFill®

Χαρακτηριστικά

 ́ Διαπερατό από υδρατμούς

 ́ Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες

 ́ Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς διαλύτες

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό

Συσκευασία

Δοχείο 5,0 L

Sikagard®-552 W Aquaprimer Ενός συστατικού, υδατικής βάσης αστάρι και ενισχυτικό πρόσφυσης

Χρήσεις

Αστάρι ανόργανων επιφανειών για τα συστήματα των υγρών ελαστικών ακρυλικών μεμβρανών  SikaFill® & 
Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras

Χαρακτηριστικά

 ́ Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης

 ́ Διαπερατό από υδρατμούς

 ́ Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς διαλύτες

 ́ Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό

Συσκευασία

Δοχείο 5,0 L
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SikaCor® EG-1 Δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικής ρητίνης, ενδιάμεση βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας

Χρήσεις

Αστάρι μεταλλικών επιφανειών για τα συστήματα των υγρών ελαστικών μεμβρανών  Sikagard® -570 W Pele 
Elástica® + Fibras & Sikalastic®-612

Χαρακτηριστικά

 ́ Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ, επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα και 
αλουμίνιο

 ́ Πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία

 ́ Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σοκ και κρούσεις

 ́ Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό

Συσκευασία (A+B)

Σετ 30kg

Sikafloor®-151 Δύο συστατικών αστάρι βάσεως εποξειδικής ρητίνης

Χρήσεις

Αστάρι τσιμεντοειδών επιφανειών και εποξειδικών κονιαμάτων για τα συστήματα των υγρών ελαστικών μεμβρανών 
Sikalastic®-612

Χαρακτηριστικά

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση

 ́ Αντοχή σε υποστρώματα με αυξημένη υγρασία

 ́ Χαμηλού ιξώδους

 ́ Πολύ καλή δυνατότητα διείσδυσης

 ́ Μικροί χρόνοι αναμονής

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα με λάστιχο

Συσκευασία (A+B)

Σετ 30kg

Sikalastic® Primer MP 2-συστατικών εποξειδικό αστάρι, για σταθερή και ανθεκτική πρόσφυση υγρών μεμβρανών Sikalastic® σε 
υποστρώματα σκυροδέματος ή μετάλλου

Χρήσεις
 ́ Ως αστάρι/στρώση σφράγισης υποστρωμάτων από σκυρόδεμα
 ́ Αστάρι για συστήματα πολυουρίας και πολυουρεθάνης Sikalastic® (PU ή PUA)
 ́ Αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες 
 ́ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Χαρακτηριστικά
 ́ Ειδικά σχεδιασμένο ως σύστημα με προϊόντα Sikalastic® PUA και PU
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε προετοιμασμένες επιφάνειες σκυροδέματος και μετάλλων
 ́ Πολύ καλή πρόσφυση σε κατάλληλα προετοιμασμένο νωπό σκυρόδεμα
 ́ Μειώνει το χρόνο αναμονής για την εφαρμογή των συστημάτων Sikalastic PU και PUA σε πλάκες οροφής μετά 

από βροχόπτωση και μετά την προετοιμασία της επιφάνειας με υδροβολή
 ́ 100% στερεά, χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 

 ́ Χαμηλού ιξώδους 

 ́ Άοσμο, χωρίς τοξικούς ατμούς

 ́ Καλύπτει τις οπές μεγέθους “καρφίτσας“

 ́ Εφαρμόζεται με σπάτουλα με λάστιχο, ψεκασμό ή ρολό

Συσκευασία (A+B)

Σετ 5 & 30 kg

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Sikalastic®-570 TC Υψηλής απόδοσης, υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής διασποράς 

Χρήσεις

 ́ Τελική στρώση σε MTC συστήματα

Χαρακτηριστικά

 ́ Υψηλής χρωματικής σταθερότητας / δεν κιτρινίζει (UV resistance)
 ́ Υψηλής ανακλαστικότητας
 ́ Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα
 ́ Διαπερατή από υδρατμούς
 ́ Υψηλής αντοχής στα συνήθη χημικά της ατμόσφαιρας
 ́ Άοσμο
 ́ Πληροί τις απαιτήσεις LEED EQ Credit 4.2, SS Credit 7,2
 ́ Οικονομικό

Συσκευασία

Δοχείο 15,0L (~18,45kg)

Sikalastic-621 TC Κορυφαίας απόδοσης, υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης 

Χρήσεις

 ́ Τελική στρώση σε MTC συστήματα
 ́ Για δώματα με πολύπλοκα δώματα και περιορισμένη προσβασιμότητα

Χαρακτηριστικά

 ́ Τεχνολογία ωρίμανσης MTC
 ́ Υψηλής χρωματικής σταθερότητας / δεν κιτρινίζει (UV resistance)
 ́ Υψηλής ανακλαστικότητας
 ́ Διαθέσιμο σε διάφορες αποχρώσεις
 ́ Υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
 ́ Υψηλής αντοχής έναντι ριζικών συστημάτων
 ́ Διαπερατή από υδρατμούς
 ́ Σύμφωνο με ETAG 005, ETA 09/0139
 ́ Υψηλή αντοχή στα συνήθη χημικά της ατμόσφαιρας

Συσκευασία

Δοχείο 15,0L (~21,6kg)

Sikalastic®-701 2-συστατικών, ελαστική, υβριδική, πολυουρεθανική τελική στρώση 

Χρήσεις

 ́ Τελική στρώση για υγρές μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσης
 ́ Τελική στρώση σε υγρές ψεκαζόμενες εν θερμώ μεμβράνες 2-συστατικών
 ́ Τελική στρώση για υφιστάμενα συστήματα υγρομόνωσης δωμάτων

Χαρακτηριστικά

 ́ Πολύ καλή μακροπρόθεσμη απόδοση σε περιβαλλοντικές επιδράσεις
 ́ Αλειφατική πολυρεθάνη με πολύ καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία και κιτρινισμό 
 ́ Καλή χημική αντοχή
 ́ Εύκολη στην καθαρισμό, περιορισμένη συλλογή ρύπων
 ́ Κατάλληλη για ψυχρά δώματα, καθώς διαθέτει υψηλό συντελεστή ηλιακής ανακλαστικότητας 
 ́ Ανθεκτική σε στάσιμο νερό

Συσκευασία

Σετ 12,5 kg

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Sika® Reemat Premium 

Υαλοπίλημα για ενίσχυση των συστημάτων υγρών μεμβρανών Sikalastic®.

Sikalastic® Fleece-120

Πολυεστερικός οπλισμός για ενίσχυση των συστημάτων υγρών μεμβρανών 
Sikalastic®.

Sika® Flexitape Heavy

Εύκαμπτη, πλεκτή ταινία βάσεως πολυαμιδίου για τοπική ενίσχυση των 
συστημάτων υγρών μεμβρανών Sikalastic® (π.χ. σε αρμούς ή επικαλύψεις 
μεταλλικών στεγών)

ΑΛΛΑ

Sikalastic® Flexistrip 

Προδιαμορφωμένη στεγανοποιητική ταινία με προστατευτική επένδυση για 
χρήση ως διακοπή πρόσφυσης σε συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic® 
(π.χ. σε αρμούς ή επικαλύψεις μεταλλικών στεγών)

Sika® PU Accelerator

Ειδικό προϊόν για επιτάχυνση του ρυθμού ωρίμανσης των προϊόντων Sikalastic® 
με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή και τη συντόμευση των νεκρών χρόνων ή όταν 
απαιτείται ταχεία επαναφορά σε λειτουργία.

ΟΠΛΙΣΜΟΙ
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΝΤΑΛΙΑΝ, ΚΙΝΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
Sikalastic®-612

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Στο δώμα επιφάνειας 1.000 m² του συγκεκριμένου εργοστασίου στο Νταλι-
άν της Κίνας εμφανίστηκε σημαντική αστοχία λόγω ανεπαρκούς συντήρησής 
του μετά από δεκαετή χρήση. Το δώμα είχε ήδη 3 διαφορετικά υποστρώμα-
τα- ασφαλτόπανο με ψηφίδα, σκυρόδεμα και μέταλλο. Με την πάροδο των 
ετών και λόγω των καιρικών επιδράσεων, η υφιστάμενη υγρομόνωση με 
ασφαλτικές μεμβράνες αστόχησε παρουσιάζοντας αποκολλήσεις και ρωγμές, 
επιταχύνοντας τη διάβρωση της μεταλλικής στρώσης, οδηγώντας τελικά σε 
διάρρηξη και ολοκληρωτική αστοχία.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Η αποκατάσταση της στεγανότητας του δώματος ήταν επείγουσα. Ο ιδιοκτή-
της ζήτησε συνολική πρόταση στεγανοποίησης για όλα τα υποστρώματα του 
δώματος. Ο εργολάβος θα έπρεπε να προτείνει λύση εύκολη, ταχεία, που να 
μπορεί να εφαρμοστεί ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Εν τω μεταξύ, η 
πολυπλοκότητα των υποστρωμάτων αποτελούσε πρόκληση από πλευράς 
συμβατότητας και ευκολίας διαμόρφωσης λεπτομερειών.

ΛΥΣΗ SIKA
Για υγρομόνωση αυτού του δώματος προδιαγράφτηκε το οπλισμένο σύστημα 
Sikalastic®-612. H βασική στρώση του Sikalastic®-612 εφαρμόστηκε άμεσα 
στο ασφαλτικό υπόστρωμα και το υαλοπίλημα Sika® Reemat Premium 
απλώθηκε άμεσα και σχεδόν ταυτόχρονα στη νωπή βασική στρώση. Τέλος 
εφαρμόστηκε μία στρώση Sikalastic®-612 σύμφωνα με τους χρόνους 
αναμονής.
Για το υπόστρωμα σκυροδέματος ήταν απαραίτητη η προηγούμενη εφαρμογή 
ασταριού Sika® Concrete Primer για σφράγιση μικρών οπών και ρωγμών και 
για εξάλειψη του φαινομένου της απαέρωσης, κάτι που μπορεί να είχε αρνη-
τικές επιδράσεις στη διαδικασία ωρίμανσης της βασικής στρώσης της υγρής 
μεμβράνης. Μετά την ολοκλήρωση της ωρίμανσης, εφαρμόστηκε η βασική 
στρώση Sikalastic®-612 τηρώντας τους ορθούς χρόνους αναμονής.
Για το μεταλλικό υπόστρωμα εφαρμόστηκε Sika® Flexistrip πάνω από τις 
κεφαλές των βιδών για προστασία της στεγανοποιητικής στρώσης από αιχμη-
ρές άκρες. Στους αρμούς εφαρμόστηκε μία πρώτη στρώση Sikalastic®-612 
επί της οποίας εγκιβωτίστηκε Sika® Flexitape ενόσω ήταν ακόμη νωπή. 
Μετά την ωρίμανσή της ψεκάστηκε μία τελική στρώση Sikalastic®-612 σε 
ολόληρη τη μεταλλική επιφάνεια. 

ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΔΩΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ TaTE BRITaIN, 
ΛΟΝΔΙΝΟ
 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
SikaRoof® MTC-22  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η γκαλερί Tate Britain είναι πασίγνωστη παγκοσμίως και αποτελεί μέρος του 
Βρετανικού δικτύου γκαλερί Tate. Βρίσκεται στην περιοχή του Millbank στο 
Λονδίνο και αποτελεί την παλαιότερη γκαλερί του δικτύου Tate, τα εγκαίνια 
της οποίας έλαβαν χώρα το 1897.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Η οροφή έθετε ιδιαίτερα προκλητικές απαιτήσεις από πλευράς στεγανοποί-
ησης, λόγω των δύσκολων λεπτομερειών στις υφιστάμενες μολύβδινες 
στρώσεις, απαιτώντας εφαρμογή προϊόντος ανθεκτικού σε θερμότητα και 
ανθεκτικού σε υψηλές θερμικές παραμορφώσεις, διατηρώντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο στεγανότητας.

ΛΥΣΗ SIKA
Το σύστημα SikaRoof® ΜΤC-22 αποτέλεσε τη βέλτιστη λύση για ένα δώμα 
με τόσο περίπλοκη δομή. Αποτελείται απο υγρή μεμβράνη εφαρμοζόμενη εν 
ψυχρώ, η οποία ωριμάζει διαμορφώνοντας μία στεγανή ελαστική επίστρωση. 
Δεν έχει ραφές και ενώσεις και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα 
ακόμη και περιμετρικά περίπλοκων λεπτομερειών. Αφού εφαρμοστεί ικανο-
ποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις κατάταξης σε πυραντοχή για συστήματα 
υγρομόνωσης δωμάτων. Το επιπλέον πλεονέκτημα ήταν η χρωματική ομοιο-
μορφία που επετεύχθη, καθώς η απόχρωση της μεμβράνης ήταν παρεμφερής 
με της υφιστάμενης μολύβδινης στέγης, διασφαλίζοντας ένα άψογο αποτέ-
λεσμα αισθητικώς.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ TIJaNI UkaY, 
ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
Sikalastic®-560

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το συγκρότημα κατοικιών Tijani Ukay ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 
2015 και αποτελείται από 118 πολυτελείς αυτόνομες κατοικίες στην περιοχή 
Ampang στην Κουάλα Λουμπούρ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Τον Οκτώβριο του 2014 τέθηκε το θέμα της υγρομόνωσης συνολικά 
18.000 m² δώματος (κύρια δώματα και μπαλκόνια). Το σύστημα θα έπρεπε 
να είναι οικονομικά αποδοτικό, εύκολο στην εφαρμογή, ελαστικό και υψηλής 
αισθητικής.
Τα συστήματα υγρών μεμβρανών της Sika είναι διαθέσιμα σε ευρεία χρωμα-
τική γκάμα και μπορούν να ικανοποιήσουν σχεδιαστικές και χρωματικές απαι-
τήσεις. Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για δώματα με κλίση, καθώς διαμορφώ-
νουν τελική στρώση χωρίς ραφές και ενώσεις. Για τη στεγανοποίηση όλων 
των δωμάτων απαιτήθηκε υδατικής βάσης, υγρή υβριδική μεμβράνη, εφαρ-
μόσιμη σε δώματα με ελάχιστη κλίση 3%.

ΛΥΣΗ SIKA
Η Sikalastic®-560 είναι 1-συστατικού, τροποποιημένη με πολυουρεθάνη 
ακρυλική μεβράνη, βασισμένη στην τεχνολογία CET® (Συν-Ελαστική Τεχνο-
λογία) της Sika. Η Sikalastic®-560 είναι έτοιμη για χρήση, υψηλής ελαστικό-
τητας και ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η πρώτη στρώση (αστάρωμα) 
πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή Sikalastic®-560 αραιωμένη με 10% νερό 
και δύο στρώσεις Sikalastic®-560, μερικώς οπλισμένες με υαλοπίλημα 
Sika® Reemat Premium. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, 
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
Sikalastic®-612 & Sikalastic®-570 TC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Constance Belle Mare Plage Hotel βρίσκεται 
στο Μαυρίκιο και αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο με 104 δωμάτια, 149 Juni-
or σουίτες, 6 Deluxe σουίτες, 18 ιδιωτικές βίλλες και προεδρική βίλλα. Το 
2016 το δώμα επιφάνειας 8.000m² αποφασίστηκε να ανακαινιστεί.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Το δώμα ήταν καλυμμένο με ασφαλτικές μεμβράνες. Η προδιαγραφή για το 
νέο σύστημα στεγανοποίησης ήταν υιοθέτηση συστήματος εφαρμοζόμενου εν 
ψυχρώ, επί της υφιστάμενης στρώσης, αποκλείοντας τη χρήση φλόγας κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής. Επιπλέον, υπήρχε απαίτηση από πλευράς του 
ιδιοκτήτη για λύση που θα περιόριζε την ενεργειακή κατανάλωση της κτιριακής 
κατασκευής, καθώς τα μαύρα ασφαλτικά φύλλα συσσώρευαν θερμότητα, 
ζεσταίνοντας υπερβολικά την κατασκευή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΛΥΣΗ SIKA
Ως το πλέον αποδοτικό, ανθεκτικό, ασφαλές και ταχείας εφαρμογής σύστημα 
υγρομόνωσης επιλέχθηκε το σύστημα της υγρής μεμβράνης Sikala-
stic®-612, οπλισμένης με υαλοπίλημα Sika® Reemat Premium και με τελική 
στρώση Sikalastic®-570 TC. Το Sikalastic®-612 συνδυαστικά με οπλισμό 
διαμόρφωσε μία εντελώς στεγανή επίστρωση, χωρίς ραφές. Προκειμένου να 
αυξηθεί και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η ηλιακή ανακλαστικότητα του 
δώματος, εφαρμόστηκε στρώση Sikalastic®-570 TC, που διαθέτει κορυφαίο 
αρχικό δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI) 108. Χάρις σε αυτή την ιδιότητα 
και στο υπέρλευκο χρώμα της, διαμορφώνει δροσερή επιφάνεια δώματος που 
αντανακλά αποτελεσματικά το ηλιακό φως. Με δεδομένο το ζεστό κλίμα του 
Μαυρίκιου και συγκρινόμενο με τα σκούρας απόχρωσης ασφαλτικά φύλλα, 
το νέο σύστημα μείωσε δραματικά τη θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο 
και ως εκ τούτου συνέβαλε στην εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας 
για ολόκληρο το κτίριο. Χάρις σε αυτά τα χαρακτηριστικά, εντός τριετίας θα 
αποσβεστεί το κόστος αποκατάστασης του δώματος μέσω του οφέλους από 
την εξοικονόμηση ενέργειας.
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aUTO MaRIN, ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αυτή η νέα μονάδα πωλήσεων αυτοκινήτων βρίσκεται στο 23ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Η κατα-
σκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2009. Αποτελείται από χώρο 8.000 m², στον οποίο στεγάζονται γραφεία, χώροι πώλησης και εξυπη-
ρέτησης αυτοκινήτων.
Για την υγρομόνωση του δώματος του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν ασφαλτικές μεμβράνες. Σε ένα από αυτά τα δώματα, επιφάνειας 450 m2 
παρατηρήθηκε αστοχία, με αποτέλεσμα την εισροή νερού στο χώρο των γραφείων. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υπήρχε λοιπόν απαίτηση για εφαρμογή συστήματος:

 ́ Με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 ́ Πάνω από την τελική επιφάνεια διαμόρφωσης του δώματος (τσιμεντοκονία)
 ́ Ικανού να ανταπεξέλθει στις κλιματολογικές συνθήκες της Αττικής, όπου η καταπόνηση λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας είναι εντονότατη

ΛΥΣΗ SIKA
Εφαρμόστηκε σύστημα Sikalastic® MTC-18, το οποίο συνδύαζε όλες τις ανωτέρω απαιτούμενες ιδιότητες. Στο υφιστάμενο υπόστρωμα 
εφαρμόστηκε αστάρι Sika® Concrete Primer και στη βασική στρώση του συστήματος - Sikalastic®-601 BC- εγκιβωτίστηκε υαλοπίλημα 
Sika® Reemat Premium για γεφύρωση ρωγμών. Η τελική στρώση ήταν 2x Sikalastic®-621 TC.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ JUMBO, ΘΗΒΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η Jumbo είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχικών ειδών, ειδών 
διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου. Μέσα στα 32 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις λιανικής πώλησης με 76 καταστήματα: 52 στην Ελλάδα, 9 στη Βουλγαρία, 10 στη Ρουμανία, 5 στην Κύπρο, ενώ διαθέτει και εμπορικούς 
αντιπροσώπους στην Αλβανία, στην ΠΓΔΜ και στο Κόσοβο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για τη νέα μονάδα διαχείρισης εμπορευμάτων στη Θήβα, απαιτήθηκαν εργασίες ανακαίνισης του δώματος του υφιστάμενου κτιρίου. Στο μεγα-
λύτερο τμήμα της η στέγη ήταν επικλινούς μορφής, ενώ περιελάμβανε και τμήματα με διαφώτιστα.
Οι βασικές απαιτήσεις ήταν:

 ́ Ταχεία παράδοση σε χρήση (πολλές λεπτομέρειες στο δώμα)
 ́ Εφαρμογή σε υφιστάμενο υπόστρωμα (παλαιά ασφαλτόπανα στο μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας)
 ́ Σύστημα ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία και με ανακλαστικές ιδιότητες

ΛΥΣΗ SIKA
Η συνολική επιφάνεια δώματος στην οποία εφαρμόστηκαν συστήματα υγρών μεμβρανών ήταν ~35.000 m². Σε όλη την επιφάνεια εφαρμό-
στηκε σύστημα υγρής μεμβράνης Sikalastic®-612 σε δύο στρώσεις με αστάρι Sika® Bonding Primer. Σε αρμούς, δοκάρια, ενώσεις το σύστη-
μα/Sikalastic®-612 ενισχύθηκε με οπλισμό Sika® Reemat Premium. Σαν τελική επίστρωση για αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος 
και τη διαμόρφωση μόνιμα ανακλαστικής επιφάνειας εφαρμόστηκε Sikalastic®-621 TC.



ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑ - ΤΌΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας 
εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και 
των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, 
λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών 
πρόσοψεων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της 
σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. 
Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητος πρόσμικτα σκυροδέματος, 
εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβεσης 
δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα 
μόνωσης δωμάτων και υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του 
Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά 
πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική 
υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην 
επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της 
στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas 
επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο 
εργοτάξιο.

SIKA HELLAS ABEE

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452
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Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

www.sika.gr Sika Mobile Apps

Facebook Sika Smart City
Γνωρίστε τις τεχνολογίες μας!
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