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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Igolflex®-079 Mastic GR
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Igolflex®-079 Mastic GR είναι 1-συστατικού, 
θιξοτροπικό ασφαλτικό σφραγιστικό αρμών βάσεως 
διαλύτη.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επι-
φάνειες

▪

Σφράγιση τριχοειδών ρωγμών▪
Σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλ-
τοπάνων (π.χ. υδρορροές, εξαεριστικά, κ.λ.π.)

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, 
όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλα, ασφαλτικές επι-
στρώσεις, ασφαλτόπανα, προϊόντα αμιαντοτσι-
μέντου, κ.λ.π.

▪

Έτοιμο προς χρήση▪
Παραμένει πλαστικό ακόμη και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (-20°C)

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Άσφαλτος, πολυμερή SBS, πληρωτικά συστατικά και αρωματικοί υδρογο-
νάνθρακες

Συσκευασία Δοχεία 5 kg

Εμφάνιση / Χρώμα Πάστα, μαύρο

Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευα-
σία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C, σε ξηρές συνθήκες, προ-
στατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και γυμνή φλόγα.

Μονάδα βάρους 1,4 – 1,5 kg/l

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος Κατανάλωση: 130 -140 gr για αρμό διαστάσεων 1 cm x 1 cm x 1m (βάθος x 
πλάτος x μήκος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη
Η εφαρμογή του προϊόντος είναι δυσκολότερη σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία υποστρώματος +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη
Η εφαρμογή του προϊόντος είναι δυσκολότερη σε χαμηλές θερμοκρασίες.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καθαρό, στεγνό, ομοιογενές, απαλλαγμένο από 
λάδια, γράσα, σκόνη, χαλαρά ή σαθρά υλικά και τσι-
μεντοεπιδερμίδα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το Sika® Igolflex®-079 Mastic GR εφαρμόζεται εν ψυ-
χρώ, με σπάτουλα. Σε αρμούς μεγάλου μήκους, μπο-
ρεί να αραιωθεί με βενζίνη και μετά να τροφοδοτηθεί 
από το δοχείο. Είναι κατάλληλο για όλους τους συ-
νήθεις οριζόντιους αρμούς και για μικρού-μεσαίου 
πλάτους κατακόρυφους αρμούς. Οι διαστάσεις του 
αρμού δε θα πρέπει να είναι πάνω από 2cm σε 
πλάτος και 1,5cm σε βάθος. Διαφορετικά, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί κορδόνι υποστήριξης κλειστής δο-
μής. Το πλάτος του κορδονιού θα πρέπει να είναι 30-
40% μεγαλύτερο από το πλάτος του αρμού και το 
βάθος τοποθέτησής του δε θα πρέπει να ξεπερνά το 
1,5cm από την επιφάνεια του αρμού. Λόγω της περιε-
κτικότητας του προϊόντος σε διαλύτες, έχει ελαχιστο-
ποιημένη συρρίκνωση.
Σε περίπτωση χρήσης ταινίας μασκαρίσματος, αφαι-
ρέστε τη ενω το σφραγιστικό είναι ακόμη νωπό και 
πριν ξεκινήσει η ωρίμανσή του.
Το προϊόν ξεκινά να δημιουργεί επιδερμίδα μετά από 
24 ώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για αρμούς μόνιμα 
εμβαπτισμένους σε νερό.

▪

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους ορι-
ζόντιους αρμούς και για μικρούς-μεσαίους κατα-
κόρυφους αρμούς.

▪

Σε περιπτώσεις αρμών πλάτους πάνω του 1 cm, 
είναι απαραίτητη η εφαρμογή ασταριού Sika® 
Igolflex® P-10 GR.

▪

Το προϊόν έχει ελαχιστοποιημένη συρρίκνωση, χάρις 
στη μικρή συγκέντρωσή του σε πτητικά συστατικά.

▪

Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία, με χρήση κατάλληλης ακρυλι-
κής επίστρωσης.

▪

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
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.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγι-
στη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία 
προϊόντος IIA/ h Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν 
έτοιμο για χρήση είναι 750 g/l (Οριακές τιμές 2010). 
Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sika® Igolflex®-079 
Mastic GR είναι < 750 g/l  την οποία έχει το προϊόν 
έτοιμο για χρήση.

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 
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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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