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Sikaplan
® 

WT Fixation Plate PE                             

Επίπεδη λωρίδα βάσεως πολυολεφίνης 

Περιγραφή 
Προϊόντος Το Sikaplan

®
 WT Fixation Plate PE είναι έτοιμη για χρήση λωρίδα στερέωσης 

βάσεως πολυολεφίνης. 

Εφαρμογές  Λωρίδα στερέωσης για μόνιμη γραμμική στερέωση όλων των μεμβρανών βάσης 
εύκαμπτης πολυολεφίνης (FPO-PE) σε απολήξεις, περιμετρικά και σε γωνίες 

 Λωρίδα στερέωσης για γεωυφάσματα κάτω από μεμβράνες 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

  Συμβατή για στερέωση με καρφιά ή βίδες σε οπλισμένο σκυρόδεμα  

 Εγκεκριμένο για επαφή με πόσιμο νερό 

 Εύκολο στην εφαρμογή λόγω ύπαρξης προδιαμορφωμένων διάτρητων σημείων 

 Θερμοσυγκολλούμενο 

 Ανακυκλώσιμο 

 Μπορεί να τοποθετηθεί σε υγρά υποστρώματα 

 Δεν είναι σταθερό σε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 

  Συμβατό με όλες τις μεμβράνες Sikaplan
®
 WT βάσεως εύκαμπτης πολυολεφίνης 

(FPO-PE). 

  Δεν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ανώμαλα υποστρώματα (π.χ. 
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) 

Δοκιμές 
 
 

Εγκρίσεις / Πρότυπα Εταιρική διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με EN ISO 9001/14001 

Έγκριση υγιεινής σύμφωνα με το Γερμανικό Κανονισμό KTW 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Επίπεδη λωρίδα με προδιαμορφωμένες οπές για στερέωση και γωνιακές ακμές 

Επιφάνεια: λεία 
Μέγεθος: πλάτος 90mm, μήκος 2.00m, πάχος 5mm 

Χρώμα: μπλε 
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Συσκευασία Δέσμες σε παλέτες 

Μονάδα βάρους: 0.425 kg/m’ 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής 

Οι πλάκες θα πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία σε δροσερές 
και ξηρές συνθήκες, προστατευμένες από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, 
τον πάγο, κ.τ.λ. Το προϊόν δε λήγει εάν δεν αποθηκευτεί σωστά.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Διάταξη Συστήματος 
Βοηθητικά εργαλεία στερέωσης (παρέχονται από άλλες εταιρείες): 

- Χαλύβδινες ακίδες με χαλύβδινες ροδέλες (π.χ. πριτσίνια Hasko) που 
τοποθετούνται διαμέσου των προδιαμορφωμένων οπών στο οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Ποιότητα Υποστρώματος Σκυρόδεμα με έγχυση επί τόπου: 
Επίπεδο, καθαρό, σταθερό, ξηρό, ομοιογενές, απαλλαγμένο από λάδια και γράσα, 
σκόνη και χαλαρά ή σαθρά τμήματα. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

0°C min. / +35°C max. 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C min. / +35°C max. 

Μέγιστη θερμοκρασία 
υγρών 

+35°C (νερό) 

Λεπτομέρειες εφαρμογής  

Μέθοδος εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες τοποθέτηση των μεμβρανών Sikaplan
®
 WT. 

Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κόψιμο: μεταλλικό πριόνι, μαχαίρι 

Στερέωση: Απόσταση ανά 250 mm, στερέωση με πριτσίνια ή βίδες. 

Αρμολόγηση: Η Sikaplan
®
 WT Fixation Plate PE πρέπει να τοποθετείται και να 

σταθεροποιείται διατηρώντας κενό τουλάχιστον 3 mm - 5 mm στις ενώσεις 
(πρόσωπο). 

Σφράγιση με σφραγιστικά της σειράς Sikaflex
®
, Sikasil

®
  και κατάλληλο αστάρι. 

Συγκόλληση μεμβρανών Sikaplan
®
 WT στο ήδη στερεωμένο Sikaplan

®
 WT Fixation 

Plate PE: 

Τρίψιμο της επιφάνειας με Scotch Bride ή κατάλληλο εξοπλισμό. Καθαρισμός με  
Sarnafil T prep πριν τη διαδικασία θερμοσυγκόλλησης. Ακολουθεί κανονικά 
θερμοσυγκόλληση πάνω στο κατάλληλα προετοιμασμένο Sikaplan

®
 WT Fixation 

Plate PE. 

Σημειώσεις εφαρμογής/ 
Περιορισμοί 

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εγκεκριμένα συνεργεία από τη 
Sika. 
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Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 
να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

To παρόν προϊόν είναι ένα 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 δεδομένων 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. 

Σύμφωνα 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 κατάλογο 
υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.). 

Μέτρα Προστασίας 
Πρέπει να εξασφαλίζεται αερισμός με καθαρό αέρα κατά την εργασία (συγκόλληση) 
σε κλειστούς χώρους. 
Θα πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας. 

Κλάση επικινδυνότητας 
κατά τη μεταφορά 

Το προϊόν δε χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για μεταφορά. 

Απόρριψη Το προϊόν είναι ανακυκλώσιμο. Η απόρριψή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με του 
τοπικούς κανονισμούς. 

Νομικές            
Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων 
είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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 Sika Hellas ΑΒΕΕ 
Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


