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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnafil® T Prep
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SARNAFIL® T

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μείγμα οργανικών διαλυτών

ΧΡΗΣΕΙΣ
Η Sarnafil® T Prep χρησιμοποιείται για την προετοιμα-
σία των ραφών των μεμβρανών Sarnafil® TG και TS, 
για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας 
συγκόλλησής τους. 
Το Sarnafil® T Prep χρησιμοποιείται επίσης και σαν 
ένα γενικής χρήσης καθαριστικό για την απομάκρυν-
ση ρύπων ή ασφαλτικών υπολειμμάτων από τις μεμ-
βράνες Sarnafil® TG και TS.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ραφών▪
Απομακρύνει τους επιφανειακούς ρύπους▪
Εξατμίζεται γρήγορα▪
Ιδιαίτερα εύφλεκτο▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με EN ISO 
9001

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Μείγμα οργανικών διαλυτών

Συσκευασία Δοχείο: 5 l, 10 l
Μονάδα συσκευασίας: Παλέτες ή μεμονωμένο δοχείο

Εμφάνιση / Χρώμα Κίτρινο

Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν αποθηκευτεί σωστά στην 
αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης ανα-
γράφεται πάνω στο δοχείο.

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 
+30°C.

Πυκνότητα ~0,87 kg/l (+20 °C)

Περιεχόμενο σε πτητικές οργανικές 
ενώσεις (VOC)

VOC-CH:  99,67 %
VOC-EU:  99,67 %

Συνεκτικότητα Υγρό

Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ελάχιστη θερμοκρασία -20°C

Θερμοκρασία υποστρώματος Ελάχιστη θερμοκρασία -30°C
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες εφαρμογής:
Με βάση τις ισχύουσες οδηγίες εφαρμογής της σχετι-
κής μεμβράνης υγρομόνωσης δώματος.
Μέθοδος εφαρμογής:
Προετοιμάστε τις ραφές χρησιμοποιώντας ένα λευκό 
καθαρό κομμάτι ύφασμα εμποτισμένο με Sarnafil® 
T Prep. Αφήστε το Sarnafil® T Prep να εξατμιστεί 
πλήρως πριν τη θερμοσυγκόλληση των ραφών. Κατά 
τη διάρκεια προετοιμασίας των ράφων τα κομμάτια 
του υφάσματος πρέπει να αντικαθίστανται συχνά 
ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση ρύπων.
Τα λευκά κομμάτια υφάσματος θα απορροφήσουν 
αποτελεσματικά τους ρύπους χωρίς να αλλοιώσουν 
το χρώμα της μεμβράνης. Χρησιμοποιήστε γάντια 
ανθεκτικά στους διαλύτες και γυαλιά προστασίας για 
τα μάτια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Το 
Sarnafil® T Prep περιέχει άκρως πτητικούς και εύφλε-
κτους διαλύτες. Η εφαρμογή σε κλειστούς χώρους 
επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός του 
χώρου. Το κάπνισμα και η ανοιχτή φλόγα απαγορεύο-
νται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αποφύγετε την επαφή με υλικά που δεν είναι ανθε-
κτικά στους διαλύτες.

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.

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
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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