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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SCHÖNOX® MULTIFIX
Ακρυλικό συγκολλητικό βινυλικών δαπέδων & μοκετών με δυνα-
τότητα εύκολης αποκόλλησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
To SCHÖNOX® MULTIFIX είναι ακρυλικό συγκολλητικό 
με δυνατότητα εύκολης αποκόλλησης (τύπου loose 
lay), κατάλληλο για επικόλληση των ακόλουθων 
στρώσεων σε εσωτερικούς χώρους, σε όλα τα ανθε-
κτικά σε νερό υποστρώματα:

Επενδύσεις δαπέδου PVC και CV▪
Μοκέτες με επένδυση από PVC▪
Βελονωτά υφάσματα μονής ή πολλαπλών στρώσεων▪

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το SCHÖNOX® MULTIFIX είναι κατάλληλο για συγκόλ-
ληση:

Μοκετών με▪
- υποστήριξη αφρού, λεία ή ανάγλυφη 
- αφρό λατέξ, επικάλυψη από λατέξ ή πολυουρεθάνη 
- συνθετική δευτερεύουσα υποστήριξη ή λινάτσα 
- κατάλληλη μη υφαντή πίσω όψη

Επιστρώσεων CV▪
SCHÖNOX TS▪
Πλακιδίων SL με αντιολισθητικές ιδιότητες (δώστε 
ιδιαίτερα προσοχή στον τρόπο διάστρωσής τους) επί 
κατάλληλων επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους.

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Χαμηλή κατανάλωση / υψηλή καλυπτικότητα▪
Δεν απαιτεί αστάρι▪
Εύκολη απομάκρυνση με σαπουνόνερο▪
Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610▪
Μπορεί να αραιωθεί για ειδικές εφαρμογές▪
Κατάλληλο για καθαρισμό μοκετών σύμφωνα με 
RAL 991 A2

▪

Κατάλληλο για εφαρμογή με συστήματα ενδοδα-
πέδιας θέρμανσης

▪

Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό▪
Ινοπλισμένη▪
Σύντομος χρόνος αναμονής▪
Εύκολη στην εφαρμογή▪
Μακροπρόθεσμη συγκολλητική δυνατότητα▪
Ταχεία ανάπτυξη δύναμης πρόσφυσης▪
Η στρώση που έχει προσαρμοστεί μπορεί να απο-
κολληθεί από μη απορροφητικά υποστρώματα μετά 
την απομάκρυνση της επικάλυψης

▪

Κατάλληλα πλακίδια μοκέτας μπορούν να αντικατα-
σταθούν ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό 
διάστημα

▪

Για εσωτερική χρήση▪

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϊόν του κατασκευαστικού κλάδου ελεγμένο σύμ-
φωνα με τις αρχές του DIBt – έγκριση no.: Z-155.20-
169

▪

EMICODE EC1 "πολύ χαμηλές εκπομπές"▪
Δηλώσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης σύμφωνα 
με ISO 14025 και EN 15804

▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ναυτιλιακού Εξο-
πλισμού (Marine Equipment Directive (MED)) 
2014/90/EU

▪
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Κατάλληλο για καρέκλες με τροχίσκους σύμφωνα με 
EN 12 529

▪

Κατάλληλο για καθαρισμό μοκετών σύμφωνα με 
RAL 991 A2

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Διασπορά συνθετικής ρητίνης με συγκολλητικά πρόσθετα

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία 14,0 kg

Χρώμα Ανοιχτό μπεζ

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευα-
σία, σε δροσερές και ξηρές συνθήκες, προστατευμένο από τον παγετό. 
Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των +5 °C. Συσκευα-
σίες που έχουν ανοιχτεί πρέπει να ξανακλείνουν άμεσα και το υλικό να 
καταναλώνεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αφαιρέστε επιδερμίδα που 
μπορεί να έχει σχηματιστεί στην επιφάνεια του υλικού - μην την αναμει-
γνύετε στη μάζα του υλικού.

Πυκνότητα ~1,1 kg/l

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Ρολό: 100 - 200 g/m² 
Οδοντωτή σπάτουλα TKB A1-A4: 150 - 250 g/m²

Θερμοκρασία υποστρώματος Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης με SCHÖNOX® MULTIFIX, η θερμοκρα-
σία υποστρώματος πρέπει να είναι >+15 °C.

Χρόνος ωρίμανσης Χρόνος ξήρανσης: ~ 24 ώρες 
Τελική αντοχή: Μετά από ~ 72 ώρες 
 
Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των πε-
ριβαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότη-
τα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.

Χρόνος εφαρμογής Χρόνος αναμονής: ~ 20 - 90 λεπτά 
Χρόνος ενέργειας: ως συγκολλητικό επαφής, έως και 2 ώρες

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.

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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Επαρκούς αντοχής και φέρουσας ικανότητας, δια-
στασιολογικά σταθερό και μόνιμα στεγνό.

▪

Χωρίς υπολείμματα που περιορίζουν την πρόσφυση, 
π.χ. σκόνη, βρωμιά, λάδια, λίπη και χαλαρά σωμα-
τίδια.

▪

Για συγκόλληση επικαλύψεων δαπέδου: 
- Πρέπει να επιβεβαιωθεί πως το υπάρχον δάπεδο 
διαθέτει σταθερή πρόσφυση στο υπόστρωμα, είναι 
αδιάβροχο, διαθέτει κλειστή επιφάνεια και είναι κα-
θαρό. Παλιά δάπεδα πρέπει να καθαρίζονται καλά. 
- Η πλήρης απομάκρυνση του SCHÖNOX® 
MULTIFIX από κεραμικά πλακίδια, φυσική πέτρα, 
παρκέ, linoleum και άλλες επικαλύψεις ανοιχτού πο-
ρώδους δεν μπορεί να εγγυηθεί.

▪

Για να διαμορφωθεί υπόστρωμα που να πληροί τις 
απαιτήσεις ειδικών επικαλύψεων, ανατρέξτε στις τε-
χνικές πληροφορίες του κατασκευαστή τους.

▪

Ισχύουν οι απαιτήσεις των σχετικών έγκυρων προ-
τύπων, οδηγιών και φύλλων ιδιοτήτων προϊόντων.

▪

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το SCHÖNOX® MULTIFIX είναι συγκολλητικό ακρυλι-
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κής διασποράς ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών και 
πρέπει να αναδεύεται πριν τη χρήση του.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι επικαλύψεις που θα επικολληθούν με το 
SCHÖNOX® MULTIFIX πρέπει να έχουν εγκλιματιστεί 
στο χώρο εφαρμογής, να μην είναι υπό τάση και να 
βρίσκονται σε οριζόντια θέση.

▪

Απλώστε το συγκολλητικό ομοιόμορφα στο 
υπόστρωμα. Αποφύγετε τοπικές συγκεντρώσεις υλι-
κού.

▪

Η συνιστώμενη ποσότητα συγκολλητικού καθορίζε-
ται από την πίσω πλευρά της επίστρωσης δαπέδου. 
Διασφαλίστε πως η πίσω πλευρά της επίστρωσης θα 
διαβραχεί επαρκώς για την εφαρμογή.

▪

Συνιστώμενο μέγεθος σπάτουλας ανάλογα με τον 
τύπο επικάλυψης: TKB A1, A2, A3, A4 ή ρολό.

▪

Το SCHÖNOX® MULTIFIX μπορεί να αναμειχθεί με 
έως και 50% νερό για να μειωθεί η παρεχόμενη 
πρόσφυση.

▪

Οι μοκέτες με συνθετική στρώση υποστήριξης συ-
νήθως διαστρώνονται κατά τη διάρκεια της "ημι-
υγρής φάσης".

▪

Επικαλύψεις με λεία στρώση υποστήριξης συνήθως 
διαστρώνονται κατά τη "φάση επαφής".

▪

Τα πλακίδια μοκέτας τοποθετούνται με αραιωμένο 
SCHÖNOX® MULTIFIX, για να μπορούν να απομακρυ-
νθούν ευκολότερα. Διαστρώνονται κατά τη "φάση 
επαφής".

▪

Ο βαθμός αραίωσης προσαρμόζεται στον τύπο επι-
κάλυψης δαπέδου. Η πρόσφυση της επικάλυψης 
πρέπει να είναι επαρκής, αλλά και να μπορεί να 
λάβει χώρα απομάκρυνσή της.

▪

Σε περίπτωση αμφιβολίας, κάντε μία δοκιμαστική 
εφαρμογή σε μία μικρή περιοχή ή ζητήστε ειδικές 
πληροφορίες.

▪

Μετά τη διάστρωση της επιθυμητής επικάλυψης, 
ασκήστε πίεση στην επιφάνεια για απομάκρυνση 
των φυσαλίδων και μετά από σύντομο χρόνο αναμο-
νής, ασκήστε ξανά πίεση, τρίβοντάς τη ή περνώντας 
τη με ρολό.

▪

Στάδια διάστρωσης: 
- "ημι-υγρή φάση": έναρξη της φάσης συγκόλλησης, 
τα αποτυπώματα της οδοντωτής σπάτουλας γίνο-
νται διαφανή και υπάρχουν σημάδια ακαμψίας. 
Όμως το αποτύπωμα της κόλλας με την οδοντωτή 
σπάτουλα δεν έχει ωριμάσει ακόμη. 
-"φάση επαφής": το φιλμ του συγκολλητικού είναι 
διαφανές, αλλά ακόμη κολλώδες.

▪

Για απομάκρυνση της στρώσης επικάλυψης: 
- Ξεκολλήστε τη στρώση αργά, απομακρύνοντάς την 
από το υπόστρωμα. 
- Απομακρύνετε υπολείμματα συγκολλητικού με σα-
πουνόνερο, αφού τα μουλιάσετε για περίπου 30 λε-
πτά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 
όσες φορές χρειάζεται.

▪

Η απευθείας εφαρμογή σε παλαιές στρώσεις συ-
γκολλητικών μπορεί να προκαλέσει αντίδραση μετα-
ξύ των δύο συγκολλητικών και συνεπώς να οδηγήσει 
σε παραγωγή δυσάρεστων οσμών.

▪

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.

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.

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 
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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