
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Fibernet
Ιανουάριος 2020, Έκδοση: 02.01
020206020040000009

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Sika® Fibernet
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Fibernet είναι υαλόπλεγμα με ειδική αντιαλ-
καλική επίστρωση, που χρησιμοποιείται ως οπλισμός 
ενίσχυσης τσιμεντοειδών κονιαμάτων, επιχρισμάτων, 
σοβάδων, κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Sika® Fibernet:

των 80g/m2 είναι λευκής απόχρωσης και προορίζε-
ται για ενίσχυση τσιμεντοειδών κονιαμάτων, όπως 
τα Sikalastic®-1K, SikaTop® Seal-107 FL-X, SikaDecor® 

-803 Plus, κ.τ.λ.

▪

των 110g/m2 είναι μπλε απόχρωσης και προορίζεται 
για ενίσχυση επιχρισμάτων και σοβάδων, όπως το 
SikaRep®-200 Multi, κ.α.

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολος εγκιβωτισμός στη στρώση κονιάματος, επι-
χρίσματος, κ.τ.λ.

▪

Ανθεκτικό σε αλκάλια λόγω της ειδικής επιφανεια-
κής επίστρωσής του

▪

Μακροπρόθεσμα ανθεκτικό ενάντια σε κρούσεις και 
κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή 
συρρίκνωσης

▪

Ομοιόμορφη κατανομή τάσεων σε ολόκληρη την 
επιφάνεια του επιχρίσματος, ούτως ώστε να απο-
φευχθούν ρηγματώσεις

▪

Διαθέσιμο σε δύο τύπους, ανάλογα με τον τύπο κο-
νιάματος/επιχρίσματος

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατασκευή Μορφή: Πλέγμα
Sika® Fibernet 80g/m2 Sika® Fibernet 110g/m2

Χρώμα Λευκό Μπλε
Διάσταση ανοίγματος: 4,7 x 3,2mm 10 x 10mm

Τύπος ίνας Ίνες υάλου (E-glass), ανθεκτικές σε αλκάλια

Συσκευασία Sika® Fibernet, λευκό Sika® Fibernet, μπλε
μήκος ρολού 50m 50m
πλάτος ρολού 100cm 25 ή 100cm

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Προστατέψτε από 
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πυκνότητα επιφάνειας Sika® Fibernet, λευκό Sika® Fibernet, μπλε
Βάρος ινών πλέγματος ≥ 65g/m2 ≥ 85g/m2

Συνολικό βάρος πλέγ-
ματος

≥ 80g/m2 ≥ 110g/m2
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστικό πάχος φύλλου Sika® Fibernet 80g/m2 Sika® Fibernet 110g/m2

≥ 0,35mm ≥ 0,43mm

Επιμήκυνση θραύσης Αρχική: Sika® Fibernet, λευκό Sika® Fibernet, μπλε
Στημόνι (διαμήκης) 3,0% 3,6%
Υφάδι (εγκάρσια) 3,0% 2,8%

Μετά από γήρανση:
Στημόνι (διαμήκης) 3,0% 1,3%
Υφάδι (εγκάρσια) 3,0% 1,5%

Αντοχή σε εφελκυσμό Αρχική: Sika® Fibernet, λευκό Sika® Fibernet, μπλε
Στημόνι (επιμήκης) 850N / 5cm 1059N / 5cm
Υφάδι (εγκάρσια) 1100N / 5cm 820N / 5cm

Μετά από γήρανση:
Στημόνι (επιμήκης) 425N / 5cm 675N / 5cm
Υφάδι (εγκάρσια) 550N / 5cm 510N / 5cm

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εφαρμόστε μία ομοιόμορφου πάχους στρώση τσιμε-
ντοειδούς κονιάματος, όπως π.χ. Sikalastic®-1K, 
SikaTop® Seal-107 FL-X, κ.τ.λ., επιχρίσματος ή σοβά, 
όπως π.χ. SikaRep®-200 Multi ή SikaDecor®-803 Plus, 
χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα ή άλλο εργα-
λείο που αναφέρεται στο αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων 
προϊόντος. Διαστρώστε το Sika® Fibernet στη νωπή 
στρώση προϊόντος, φροντίζοντας να εγκιβωτιστεί ελα-
φρώς στη στρώση. Ακολούθως εφαρμόστε δεύτερη 
στρώση προϊόντος και ολοκληρώστε τον εγκιβωτισμό 
του πλέγματος Sika® Fibernet χρησιμοποιώντας ίσια 
σπάτουλα. Για να αποφευχθούν ρηγματώσεις μεταξύ 
διαδοχικών στρώσεων πλέγματος, διασφαλίστε επι-
κάλυψή τους κατά τουλάχιστον 10cm.

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
To παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια 
του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να 
ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές 
ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δε-
δομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. 
Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που 
δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμ-
φωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν 
δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / 
ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο 
Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κα-
τάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγα-
λύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

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 
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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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