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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-850 Clear
(formerly Sikagard®-850 AG)

Μόνιμη, διαφανής προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση 
αφισών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sikagard®-850 Clear είναι 1-συστατικού, έτοιμη 
για χρήση, βάσεως πολυοργανοσιλοξάνης, μόνιμη 
αντιρρυπαντική, προστατευτική επίστρωση ενάντια 
σε graffiti και επικόλληση αφισών. Το Sikagard®-850 
Clear αποτελεί μέρος του συστήματος Sikagard® για 
προστασία έναντι graffiti.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Sikagard®-850 Clear χρησιμοποιείται ως 
μόνιμη προστατευτική επίστρωση ενάντια σε επιγε-
γραμμένα σχέδια και συνθήματα (graffiti) και επικόλ-
ληση αφισών σε υποστρώματα όπως:

Σκυρόδεμα, τοιχοποιίες, τσιμεντοειδή επιχρίσμα-
τα (βαμμένα και μη)

▪

Υποστρώματα στα οποία έχει ήδη γίνει εφαρμογή 
υδροφοβικού εμποτισμού

▪

Ξύλινες επιφάνειες (βαμμένες και μη)▪
Κατάλληλο για:

Έλεγχο υγρασίας  (Αρχή 2, Μέθοδος 2.3 του προ-
τύπου EN 1504-9)

▪

Αύξηση της ειδικής αντίστασης του σκυροδέματος 
(Αρχή 8, Μέθοδος 8.3 του προτύπου EN 1504-9)

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έτοιμη για χρήση - Δεν απαιτείται αραίωση στο έργο▪
Μόνιμη προστασία, (Τύπος II σύμφωνα με ΕΤΕΠ 05-
02-03-00), το graffiti μπορεί να απομακρυνθεί πάνω 
από 20 φορές χωρίς φθορά της προστατευτικής 
επίστρωσης ή ανάγκη εφαρμογής στρώσης φρεσκα-
ρίσματος/ανανέωσης

▪

Αποτροπή επικόλλησης αφισών – οι αφίσες 
δεν μπορούν να κολλήσουν σε επιφάνεια επεξεργα-
σμένη με την επίστρωση. Οι αφίσες απομακρύνο-
νται εύκολα ακόμα και από αρκετούς κύκλους καθα-
ρισμού

▪

Διαφανής επίστρωση, που ενισχύει χρωματικά 
το υπόστρωμα - Εμφάνιση semi - matt

▪

Δεν απαιτείται χημικό μέσο για τον καθαρισμό▪
Για τον καθαρισμό, απαιτείται μόνο κρύο νερό υπό 
πίεση (80 έως 100 bars) ή νερό χαμηλής πίεσης και 
τρίψιμο με καθαρό πανί ή σκληρή βούρτσα.

▪

Διαπερατό από υδρατμούς▪
Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προ-
τύπου EN 1504-2 ως βαφή προστασίας 

▪

Χαμηλή απορροφητικότητα νερού▪
Πολύ καλή αντοχή σε καιρικές επιδράσεις και περι-
βαλλοντική γήρανση

▪

Πολύ καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία▪
Εφαρμόσιμη με ρολό, βούρτσα ή ανάερο ψεκασμό▪
Πολύ χαμηλή συγκέντρωση ρύπων▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων (Νο. 31191591) 
σύμφωνα με το EN 1504-2:2004 Products 
and systems for the protection and repair of 
concrete structures — Surface protection systems 
for concrete — Coating.

▪

Πρόσφυση μετά από θερμική συμβατότητα σύμφω-
να με EN 13687-1:2002 (100 cycles of freeze and 
thaw with de-icing salts) and EN 13687-2:2002 (10 
cycles of thunder shower) - Applus Laboratories, 
Spain, Report Nber 21/32304762

▪

 Δοκιμή καθαρισμού, SILKO procedure (v2:2019 § 
4.2) πάνω από 20 κύκλους  - Applus 
Laboratories, Spain, Report Nber 21/32306190

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Σιλοξανικά πολυοργανικά πολυμερή και διαλύτης
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Συσκευασία Δοχεία 5 & 20 kg 
Βαρέλια 160 kg

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη συ-
σκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35°
C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Εμφάνιση / Χρώμα Μετά την εμφάνιση διαμορφώνει διαφανές, semi-mat τελείωμα

Πυκνότητα ~0,92 g/cm3

Ιξώδες ~580 mPa·s (στους +20 °C)
~430 mPa·s (στους +40 °C)

Περιεχόμενο σε πτητικές οργανικές 
ενώσεις (VOC)

~350 g/L (υπολογισμένο)

Τριχοειδής απορρόφηση 0.0026 kg/m2*h0.5 (EN 1062-3)

Σημείωση: Όταν η τριχοειδής απορρόφηση στο νερό είναι <0,01 kg/m 2*h
0.5  δεν αναμένεται διάχυση χλωριόντων (Πίνακας 5 του ΕΝ 1504-2)

Διαπερατότητα υδρατμών SD = 0.28 m (EN ISO 7783-1/2)

Κατηγορία I (<5 m)

Αντοχή σε κύκλους ψύξης-απόψυξης 
και παγολυτικά άλατα

>1.8 MPa (EN 13687-2)

Χωρίς φυσαλίδες, ρωγμές ή αστοχίες στην επιφάνεια, μετά την καταπόνη-
ση της δοκιμής. 
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν μετά από 100 κύκλους αντί για 50 
κύκλους όπως απαιτείται από το EN 1504-2.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος Στρώση Προϊόν
Αστάρι για μη βαμμένα ορυκτά υπο-
στρώματα

Sikagard®-850 Primer

Αστάρι για βαμμένα ορυκτά ή βαμ-
μένα ξύλινα υποστρώματα

Sikagard®-850 Activator

Τελική βαφή Sikagard®-850 Clear

Η εφαρμογή Sikagard®-850 Clear απευθείας σε επιφάνεια ορυκτών υπο-
στρωμάτων, μπορεί να αφήσει ένα wet look αποτέλεσμα στην επιφάνεια. 
Για τη μείωση/εξάλειψη αυτού του αποτελέσματος, συνιστάται η ακόλου-
θη εφαρμογή: 
Sikagard®-552 W Aquaprimer + Sikagard®-850 Activator + Sikagard®-850 
Clear

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Σημείωση: Εν γένει 1 στρώση επαρκεί για εφαρμογή σε κατάλληλα προε-
τοιμασμένο, ομοιόμορφο και ασταρωμένο υπόστρωμα 
Τελική βαφή: ~125 έως 250 g/m2

Τα παραπάνω στοιχεία είναι θεωρητικά και δεν έχει υπολογιστεί σε αυτά 
επιπλέον υλικό λόγω πορώδους, διαφορετικού προφίλ και διακυμάνσεων 
της επιφάνειας, ούτε επίσης λόγω σπατάλης υλικού. Εφαρμόστε το 
προϊόν σε μια περιοχή δοκιμής για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλω-
ση για τις συγκεκριμένες συνθήκες υποστρώματος και τον προτεινόμενο 
εξοπλισμό εφαρμογής.

Πάχος στρώσης ~140 με 270 μm (πάχος υγρού φιλμ)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +8 °C ελάχιστη. / +35 °C μέγιστη.

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία ≤ 80 %

Η θερμοκρασία υποστρώματος / περιβάλλοντος, πρέπει να είναι τουλάχι-Σημείο δρόσου
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στον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου.

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση Τελική ξήρανση Έως ~24 ώρες στους +20°C για 
φιλμ μεγάλου πάχους

Πλήρης ωρίμανση ~7 ημέρες

Οι χρόνοι είναι προσεγγιστικοί και διαφοροποιούνται από το πάχος εφαρ-
μογής και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ιδιαιτέρως της θερμο-
κρασίας και της σχετικής υγρασίας. Η αντιρρυπαντική προστασία επιτυγ-
χάνεται όταν πλέον το υλικό έχει εντελώς στεγνώσει (μέσα σε περίπου 24 
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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το Sikagard®-850 Clear προορίζεται αποκλειστικά 
για χρήση σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμο-
γές όπου η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 
είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική.

▪

Το Sikagard®-850 Clear δεν είναι κατάλληλο και δε 
συνιστάται για εφαρμογές με χρήση αεροζόλ. Η 
εφαρμογή του Sikagard®-850 Clear με αυτή τη μέθο-
δο διασπείρει ελεύθερα σταγονίδια στην ατμόσφαι-
ρα. Η εισπνοή αυτών των σταγονιδίων δύναται να 
εκθέσει σε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας 
την υγεία των χρηστών.

▪

 Τυχόν ποσότητα υλικού που έχει απομείνει στο δο-
χείο που έχει ανοιχτεί και εκτίθενται στην ατμόσφαι-
ρα, θα συνεχίσει να ωριμάζει και να πυκνώνει, δη-
μιουργώντας επιφανειακό φιλμ και αυξάνοντας το 
ιξώδες. Συνιστάται να χρησιμοποιείται όλο το 
προϊόν μετά το άνοιγμα του δοχείου.

▪

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μερικές 
ημέρες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, με την 
προϋπόθεση ότι θα απομακρυνθεί η επιδερμίδα 
που τυχόν θα έχει δημιουργηθεί.

▪

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφα-
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), πριν την 
χρήση οποιουδήποτε προϊόντος. Το SDS παρέχει πλη-
ροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή δια-
χείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημι-
κών προϊόντων, και περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξι-
κολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την 
ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες εφαρμογής όπως αυ-
τές ορίζονται στις μεθόδους εφαρμογής, στα εγχει-
ρίδια εφαρμογής και στις οδηγίες εργασίες, οι 
οποίες πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις πραγ-
ματικές συνθήκες του έργου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για υφιστάμενες βαφές θα πρέπει να ελέγχεται η συμ-
βατότητα τους με το Sikagard®-850 Activator και το 
Sikagard®-850 Clear.
ΑΣΤΑΡΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σε υποστρώματα με τραχύ επιφανειακό προφίλ, 
χρησιμοποιήστε βούρτσα για να εφαρμόσετε το 
αστάρι και σιγουρευτείτε ότι αστάρι καλύπτει 
όλη την επιφάνεια. Εφαρμόστε το αστάρι στην 
επιφάνεια (συμπεριλαμβανομένων όλων των 
πόρων), αφήστε το να στεγνώσει μέχρι να γίνει 
tack-free και μετά εφαρμόζεται την τελική στρώση (~ 
2-3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κονιάματα της σειράς Sika MonoTop®, αφήστε τα να 
ωριμάσουν για 3–5 ημέρες, πριν την εφαρμογή του 
ασταριού. 
Υποστρώματα (ορυκτά) χωρίς υφιστάμενες επιστρώ-
σεις ή την εφαρμογή υδροφοβικού εμποτισμού (συ-
μπεριλαμβάνοντας κονιάματα της σειράς Sika 
MonoTop® )

Εφαρμόστε Sikagard®-850 Primer ομοιόμορφα 
στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα, στην 
απαιτούμενη κατανάλωση. Ανατρέξτε στο αντίστοι-
χο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

1. 

Το αστάρι θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο χωρίς 
πόρους 
 

2. 

Υπόστρωμα (ορυκτά ή ξύλινα) με υφιστάμενη 
επίστρωση

Εφαρμόστε Sikagard®-850 Primer ομοιόμορφα 
στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα, στην 
απαιτούμενη κατανάλωση. Ανατρέξτε στο αντίστοι-
χο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

1. 

Το αστάρι θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο χωρίς 
πόρους 
 

2. 

Υπόστρωμα επεξεργασμένο με υδροφοβικό εμποτι-
σμό

Εφαρμόστε Sikagard®-850 Primer ομοιόμορφα 
στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα, στην 
απαιτούμενη κατανάλωση. Ανατρέξτε στο αντίστοι-
χο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

1. 

Το αστάρι θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο χωρίς 
πόρους

2. 

Ξύλο (χωρίς βαφή)
Δεν απαιτείται αστάρωμα
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Στην περίπτωση εφαρμογής σε ασταρωμένη επι-
φάνεια, παρακαλώ ανατρέξτε στον απαιτούμενο 
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χρόνο αναμονής, πριν την εφαρμογή της επίστρωσης
Εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό (μεσαίας ή μακριάς 
τρίχας)

Εφαρμόστε το Sikagard®-850 Clear ομοίομορφα σε 
όλη την επιφάνεια, χωρίς την δημιουργία πόρων.

1. 

Η επίστρωση πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς να εμ-
φανίζει πόρους, με το απαιτούμενο τελείωμα

2. 

Προστατέψτε το νωπό Sikagard®-850 Clear απο την 
βροχή μέχρι να στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

3. 

Εφαρμογή με ανάερο ψεκασμό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Να μην γίνεται εφαρμογή με χρήση εξοπλισμού 
τύπου αεροζολ.
Σημείωση: Ο ανάερος ψεκασμός ενδέχεται να 
μην δώσει λείο ή αποδεκτό φινίρισμα. Μπορεί να 
είναι απαραίτητο να ακολουθήσει εφαρμογή με ρο- 
λό, σταυρωτά, για να διασφαλιστεί κατάλληλο φινίρι-
σμα και πάχος βαφής.
Απαιτήσεις εξοπλισμού ανάερου ψεκασμού:

Πίεση: 220 έως 250 bar (3200–3600 psi)▪
Διάμετρος λάστιχου: ~10 mm (3/8")▪
Ακροφύσιο: 0,13° έως 0,17°▪
Φίλτρο: 60▪
Ψεκάστε το προϊόν σε συνεχή λειτουργία και τα-
χύτητα, για την επίτευξη ομοιόμορφου πάχους βα-
φής.

1. 

Η επίστρωση πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους 
και στο απαιτούμενο αισθητικό φινίρισμα.

2. 

Προστατέψτε την επιφάνεια από βροχή, μέχρι την 
ωρίμανση του υλικού, για αποφυγή καταστροφής 
της επίστρωσης προστασίας.

3. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρ-
μογής με white spirit άμεσα μετά τη χρήση. Σκληρυ-
μένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απο-
μακρυνθεί μόνο μηχανικά.

▪

Να καθαρίζετε τον εξοπλισμό ανάερου ψεκασμού 
σε τακτικά διαστήματα καθώς σκληρυμένα κομμα-
τάκια σιλικόνης μπορεί να τον μπλοκάρουν.

▪

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Απομάκρυνση Graffiti:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη χρησιμοποιείτε περιστροφικό ακροφύσιο σε υψη-
λής πίεσης εξοπλισμό καθαρισμού.
Ως γενικό κανόνα, πάντα να απομακρύνετε τα graffiti 
όσο το δυνατόν συντομότερα, με έναν εκ των 
δύο τρόπων:

Κάνοντας υδροβολή χαμηλής πίεσης με κρύο νε-
ρό (~80 bars / 1.200 psi)

1. 

Ξεπλένοντας με κρύο νερό σε χαμηλή πίεση 2. 

και τρίβοντας την επιφάνεια με κατάλληλο, καθα-
ρό, απορροφητικό πανί ή βούρτσα.

Απομάκρυνση αφισών:
Οι αφίσες που έχουν επικολληθεί με συμβατικές κόλ-
λες υδατικής βάσης δεν μπορούν να κολλήσουν 
σε υπόστρωμα που έχει επεξεργαστεί με Sikagard®-
850 Clear. Είτε θα πέσουν υπό το ίδιο βάρος τους είτε 
θα μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα με ελάχι-
στη προσπάθεια.
Προτείνεται η απόρριψη των αφισών προς ανακύκλω-
ση.

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
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr
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