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ΥΓΕIA & ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εργασία με ασφάλεια!

ΧΡΉΣΙΜΑ ΈΓΓΡΑΦΑ

ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
METHOD STATEMENT
Repairing Concrete Using Sika® Ready
to use Mortars
JULY 2014 / V2 / SIKA SERVICES AG / D TAYLOR

́́ Συστήματα Sika MonoTop®
́́ Λεπτομερείς οδηγίες βήμα προς βήμα για
επισκευές σκυροδέματος

FOR LOCAL TRANSLATION

ΦΎΛΛΟ ΙΔΙΟΤΉΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Sika MonoTop®-627
Ημερομηνία Αναθεώρησης
24.09.2015

Έκδοση 1.0

Ημερομηνία εκτύπωσης
24.09.2015

́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́

Εφαρμογές υλικού
Ποιότητα υποστρώματος
Προετοιμασία υποστρώματος
Αναλογία ανάμειξης
Συνθήκες εφαρμογής και εργαλεία
Χρόνος εργασιμότητας
Διαδικασία ωρίμανσης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Σήμα κατατεθέν

:

Sika MonoTop®-627

ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΥΛΙΚΟΎ

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες
χρήσεις
Χρήση προϊόντος

: Τσιμέντο / Κονίαμα

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
: Sika Hellas ABEE
Protomagias Street 15
14568 Kyroneri / Athens
: +302108160600
: EHS@gr.sika.com

Εταιρεία
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική διεύθυνση

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
: Κέντρο Δηλητηριάσεων: + 30 210 77 93 777

Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Είδος προϊόντος

:

Μείγμα

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3,
Αναπνευστικό σύστημα

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της
αναπνευστικής οδού.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εικονογράμματα κινδύνου

:

Προειδοποιητική λέξη

:

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

:

H315
H318
H335

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της
αναπνευστικής οδού.

:

P101

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε

Δηλώσεις προφυλάξεων
Χώρα GR 000000126850
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́́
́́
́́
́́

Επικινδυνότητα
Πρώτες Βοήθειες
Επείγοντα
Οικολογία

ΔΉΛΩΣΗ ΕΠΊΔΟΣΗΣ
́́ Σήμανση CE
́́ Χαρακτηριστικά βάσει ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ
4

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Παράδειγμα: SikaRep®-300 Classic

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

min +5°C max +30°C

́́ Δροσερές, ξηρές συνθήκες
́́ Αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία

12 months

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Κατηγορία
απόδοσης

Προστατεύστε την περιοχή εφαρμογής από:
́́ Απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία
́́ Άνεμο
́́ Βροχή
́́ Παγετό

Κύρια
περιγραφή

Σήμανση CE
Χαρακτηριστικά
προϊόντος

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ
Ελέγξτε τα επιτρεπόμενα όρια:
́́ Θερμοκρασίας περιβάλλοντος
́́ Θερμοκρασίας υποστρώματος

Ετικέτα
ασφαλείας
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Πληροφορίες
εφαρμογής

Λεπτομέρειες
αποθήκευσης

7

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ & ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

να γίνεται κατά την εφαρμογή

Εργαλεία χειρός

ΕΡΓΑΛΕΊΑ
ΑΝΆΜΕΙΞΗΣ

ΔΟΧΕΊΟ
ΑΝΆΜΕΙΞΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

ΣΦΟΥΓΓΆΡΙ

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό πόσιμο νερό
Σιγουρευτείτε πως τα εργαλεία είναι καθαρά και σε καλή
κατάσταση
Απομακρύνετε μόνο το σκυρόδεμα που ορίζεται κατόπιν
οδηγίας από τον επιβλέποντα ή τον εξειδικευμένο μηχανικό
Συμβουλευτείτε το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν την
εφαρμογή

ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
Προσθέσετε στο μείγμα άλλες χημικές ουσίες
Αναμειγνύετε σκόνες από διαφορετικά προϊόντα
Προσθέσετε μεγαλύτερη ποσότητα νερού απ’ τη συνιστώμενη
Αναμειγνύετε και να εφαρμόζετε το υλικό απευθείας εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία

ΒΟΎΡΤΣΕΣ

8

Για εφαρμογή με ψεκασμό παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 21
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1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ
́́ Σημειώστε τις ελαττωματικές περιοχές
σκυροδέματος

ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ
ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ
́́ Υ δροβολή υψηλής πίεσης 400-500 bar
(για μεγάλης έκτασης επιφάνεια)

ή
́́ Με κρουστικό δράπανο ή σκαπτικό
(μεσαίας έκτασης επιφάνεια)

ΈΚΤΑΣΗ ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ
 πομακρύνετε το σκυρόδεμα πίσω από τον
Α
οπλισμό κατ’ελάχιστον 15 mm.

ΣΩΣΤΉ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ
́́ Εκτράχυνση επιφάνειας (2 mm ελάχιστα)
́́ Αφαίρεση ακμών με ελάχιστη γωνία 90°, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του επισκευαστικού και μέγιστη γωνία 135°, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα αποκόλλησης από τις παράπλευρες
επιφάνειες
́́ Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και
χωρίς χαλαρά προσκολλημένα υλικά
́́ Αφαιρέστε σύρματα δεσίματος οπλισμού, καρφιά, κ.τ.λ.
́́ Απομακρύνετε μόνο αποσαθρωμένο σκυρόδεμα, όπως ορίζεται.
́́ Μην απομειώνετε τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής!

ή
́́ Με σφυρί και σμίλη (μικρής έκτασης επιφάνεια)
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ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ τον επιβλέποντα ΆΜΕΣΑ σε περίπτωση
εμφάνισης ΡΗΓΜΑΤΏΣΕΩΝ στο υπόστρωμα!
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2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΟΠΛΙΣΜΟΎ
Απομακρύνετε:
́́ Σύρματα οπλισμού
́́ Σκουριά
́́ Κονίαμα / Σκυρόδεμα
́́ Σαθρά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗΣ
́́ Χρησιμοποιείστε συρματόβουρτσα
ή
́́ Αμμοβολή

ή
́́ Υδροβολή υψηλής πίεσης
(200 bar ελάχιστη πίεση)

ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ τον επιβλέποντα
ΆΜΕΣΑ σε οποιαδήποτε περίπτωση ΦΘΟΡΆΣ ΟΠΛΙΣΜΟΎ!
12

3. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ (ΑΝ ΟΡΊΖΕΤΑΙ)
 φαρμογή δυο στρώσεων πάχους 1 mm
Ε
(συνολικά 2 mm κατ’ελάχιστο)

Αφήστε χρόνο ώστε να σκληρυνθεί η 1η στρώση πριν την εφαρμογή της 2ης. Η 2η στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να
είναι είναι νωπή κατά την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
́́ Εφαρμογή με ψεκασμό για μεγάλης έκτασης
επιφάνειες
ή
́́ Εφαρμογή με βούρτσα για μικρής έκτασης
επιφάνειες
́́ Ελέγξτε τους οπλισμούς ώστε να εξασφαλίσετε επαρκή καλυπτικότητα

Χρησιμοποιείστε δυο βούρτσες ταυτόχρονα ώστε να διασφαλιστεί επαρκής
κάλυψη πίσω από τον οπλισμό.
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4. ΑΣΤΆΡΙ ΠΡΌΣΦΥΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΣΤΑΡΙΟΎ
ΠΡΌΣΦΥΣΗΣ (ΑΝ ΟΡΊΖΕΤΑΙ)
́́ Διαβρέξτε το υπόστρωμα
́́ Απομακρύνετε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού

5A. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΎ
ΜΕ ΤΟ ΧΈΡΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ
(αν δεν έχει εφαρμοστεί αστάρι πρόσφυσης)
́́ Διαβρέξτε το υπόστρωμα
́́ Απομακρύνετε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού

Μικρές επιφάνειες: με
σφουγγάρι

Μικρές επιφάνειες: με
σφουγγάρι

Μεγάλες επιφάνειες: με
πιεστικό αέρα

Μεγάλες επιφάνειες: με
πιεστικό αέρα

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
́́ Για μικρής έκτασης επιφάνειες εφαρμόστε
καλά με πινέλο/βούρτσα

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
́́ Πιέστε επαρκώς το επισκευαστικό κονίαμα
στην περιοχή χρησμοποιώντας μυστρί
Εφαρμόστε 2η στρώση, αφού έχει σκληρυνθεί η 1η στρώση, στην περίπτωση που
απαιτούνται μεγαλύτερα πάχη επισκευής.

́́ Για μεγάλης έκτασης επιφάνειες εφαρμόστε
με ψεκασμό
Η εφαρμογή με ψεκασμό να γίνει σε
διαφορετικές γωνίες ώστε να διασφαλιστεί
ομοιόμορφο πάχος στρώσης πίσω από τους
οπλισμούς.
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́́ Ε
 ξομάλυνση και φινίρισμα επιφάνειας με μυστρί
Φινίρισμα επιφάνειας με ξύλινο ή πλαστικό
τριβίδι για καλύτερα αποτελέσματα. Μην ψεκάζετε συμπληρωματικό νερό στην επιφάνεια!
15

5B. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΌ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ
́́ Διαβρέξτε το υπόστρωμα
́́ Απομακρύνετε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού
Μικρές επιφάνειες: με
σφουγγάρι
Μεγάλες επιφάνειες: με
πιεστικό αέρα

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
́́ Α
 πόσταση ακροφυσίου 200 mm έως 500
mm από την επιφάνεια
́́ Φινίρισμα επιφάνειας με ξύλινο ή πλαστικό
μυστρί

Διασφαλίστε πως τα κενά πίσω από
τους οπλισμούς έχουν καλυφθεί. Η
εφαρμογή με ψεκασμό να γίνει σε
διαφορετικές γωνίες. Εάν απαιτείται 2η
στρώση, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να
είναι λεία.
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6. ΚΟΝΊΑΜΑ ΕΞΟΜΆΛΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ
́́ Διαβρέξτε και καθαρίστε την επιφάνεια με
νερό (μέγιστη πίεση μέχρι 180 bar)

ΚΟΝΊΑΜΑ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΟΣ Ή
ΕΞΟΜΆΛΥΝΣΗΣ
́́ Εφαρμόστε κατακόρυφα χρησιμοποιώντας
οδοντωτή σπάτουλα
́́ Εφαρμόστε με σπάτουλα σε γωνία 45° ως
προς την επιφάνεια

Χρησιμοποιείστε μέγεθος οδοντωτής
σπάτουλας ανάλογο με το απαιτούμενο
πάχος στρώσης.
́́ Όταν σκληρυνθεί η 1η στρώση, εφαρμόστε
τη 2η στρώση
́́ Φινίρετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας
ξύλινο πήχη αμέσως μετά την πήξη του προϊόντος.

0,25 - 4 ώρες
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ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗ

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ

Προστατέψτε την περιοχή της εφαρμογής από:
́́ Παγετό
́́ Άνεμο
́́ Βροχή
́́ Ήλιο

́́ Χρησιμοποιείστε νερό
́́ Σκληρυμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΜΈΘΟΔΟΙ ΩΡΊΜΑΝΣΗΣ
́́ Πλαστικά φύλλα
́́ Διαβροχή με νερό
́́ Λινάτσες

́́ Απορρίψτε τα απόβλητα σε εγκεκριμένα σημεία
́́ Διαχωρίστε τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν

ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ
Αν δεν επακολουθήσουν επιπλέον στρώσεις,
μπορεί να εφαρμοστεί κατάλληλη αντιεξατμιστική μεμβράνη.
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́́ Α
 ναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια σε
περίπτωση τραυματισμού!
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ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

Εφαρμογές Οροφής

́́ Ε
 φαρμόστε καλά το κονίαμα πίσω από τον
οπλισμό μέχρι να καλυφθεί πλήρως.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

Εξοπλισμός ψεκασμού
ΜΗΧΑΝΉ ΨΕΚΑΣΜΟΎ
2
3

́́ Πιέστε καλά για να εξασφαλίσετε ότι οι πόροι
έχουν καλυφθεί.

4

5
1

́́ Χωρητικότητα: 6 ltr
́́ Βάρος: (άδειο) 1.5 kg
́́ Απαιτήσεις αέρα:
220 l/min
́́ Α παιτούμενη πίεση αέρα:
2 έως 3 bar
́́ Ρ υθμιζόμενο άνοιγμα

1 Όπλο με ρυθμιζόμενο άνοιγμα
2	Χοάνη
3 Γρήγορη αποσύνδεση
4 Μάνικα διαμέτρου 13 mm, μήκους 10 m
5 45° προσαρμογέας για εφαρμογές σε ταβάνι (απαιτείται ανεξάρτητος αεροσυμπιεστής)

ΑΝΤΛΊΑ ΚΟΝΙΆΜΑΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΓΡΈΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ
́́ Εφαρμογή 2ης στρώσης στην ίδια κατεύθυνση με την 1η.
́́ Επαναλάβετε τις στρώσεις μέχρι να καλυφθούν οι κοιλότητες.

π.χ., Putzmeister S5 EVTM με Αναμεικτήρα ΤΜ 100
́́ Δ ιαδικασία: Υγρή μέθοδος ψεκασμού
́́ Μεταφορά όγκου: 0.4 – 2.4 m 3/h
́́ Μεταφορά απόστασης:
οριζόντια μέχρι 70 m
́́ Αντλία πίεσης: μέγιστη 25 bar
́́ Δ ιαστάσεις: Μ x Π x Υ (mm): 2290×680×1150
́́ Μηχανή: 400 V / 50 Hz
́́ Χωρητικότητα δοχείου: 100 ltr
́́ Βάρος: 400 kg
(συμπεριλαμβανομένου αναμεικτήρα)

́́ Εξομαλύνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ξύλινο ή πλαστικό τριβίδι.
1
2
20

1 Για κονιάματα διαμέτρου 1 έως 8 mm
2 Ακροφύσιο για κονιάματα εξομάλυνσης διαμέτρου ø 0.5-1.0 mm
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ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΆ

ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΈΤΕΤΕ ΕΠΙΠΛΈΟΝ
ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ.

(π.χ. SikaTop® Armatec® EpoCem®)
́́ Ανακινήστε ξεχωριστά τα Α+Β συστατικά
́́ Αναμείξτε τα Α+Β συστατικά μαζί
́́ Προσθέστε στο (Α+Β) μείγμα το συστατικό C
(σκόνη) και αναμείξτε για 3 λεπτά

ΤΡΙΏΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΆ
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Ρυθμίστε τη συνεκτικότητα ανάλογα με τις
συνθήκες που επικρατούν στο έργο βάσει
συστατικού C (σκόνης). Ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντων για περισσότερες
πληροφορίες.
πινέλο

Γέφυρα πρόσφυσης &
αντιδιαβρωτική προστασία
οπλισμού
Γέφυρα πρόσφυσης &
αντιδιαβρωτική προστασία
οπλισμού
Επισκευαστικό κονίαμα
Επισκευαστικό κονίαμα
Επισκευαστικό κονίαμα
Επισκευαστικό κονίαμα
Επισκευαστικό κονίαμα
Επισκευαστικό κονίαμα
Προστατευτική επίστρωση
Προστατευτική επίστρωση

Sika MonoTop®-910
SikaTop® Armatec®-110
EpoCem®
Sika MonoTop®-112
Επισκευαστικό
SikaRep®-300 Classic
SikaRep®-400 Extra
Sika MonoTop® Dynamic HP
Sika MonoTop®-627 HP
Sika MonoTop®-634 HP
Sika MonoTop®-621
Evolution
Sikagard®-720 EpoCem®

ψεκασμό

ψεκασμό

σπάτουλα

ψεκασμό

ψεκασμό

χυτό

εκτόξευση

εκτόξευση

μυστρί

μυστρί

μυστρί

σπάτουλα

μυστρί

μυστρί

πινέλο

Τύπος

Προϊόν

ΕΝΌΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΆ
Υψηλή προστασία

Κανονική προστασία

R4 - μέγ. πάχος 100mm

R4 - μέγ. πάχος 80/100mm

R4 - μέγ. πάχος
30mm/45mm

R4 - μέγ. πάχος 35mm

R3 - μέγ. πάχος 20mm

R3 - μέγ. πάχος 25mm

Αντιδιαβρωτική προστασία
υψηλών απαιτήσεων

Αντιδιαβρωτική προστασία
κανονικών απαιτήσεων

Περιγραφή

(π.χ. Sika MonoTop®)
́́ Προσθέσετε σκόνη στο νερό και αναμείξτε για
3 λεπτά
Εφαρμογή

(π.χ. SikaTop®)
́́ Ανακινήστε καλά το συστατικό Α (υγρό) και
αδειάστε το σε κατάλληλο δοχείο ανάμειξης
́́ Προσθέστε το συστατικό Β (σκόνη) και αναμείξτε καλά για 3 λεπτά

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ Sika®

ΑΝΆΜΕΙΞΗ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις
πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων
προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία
της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο
σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό
κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν
την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.
Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

© Sika hellas / Refurbishment / 1704 / Sika RFB
Handbook / HE#00007

SIKA HELLAS ABEE

