
Sika MaxTack® & 
Sika MaxTack® Invisible
ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛEΣ
Αξεπέραστη ταχύτητα!
Ασυναγώνιστη αντοχή!
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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.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
πριν από κάθε χρήση.

SIKA HELLAS ABEE



ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ: 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 – Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι καθαρές, στε-
γνές, χωρίς ίχνη λαδιού ή γράσου και σαθρά τμήματα 

 – Χαλαρά προσκολλημένες βαφές, τσιμεντοεπιδερμίδα και υλικά μειω-
μένης πρόσφυσης θα πρέπει να απομακρύνονται πριν τη συγκόλληση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΎΣΙΓΓΑΣ 

 – Κόψτε την άκρη της φύσιγγας
 – Βιδώστε τη μύτη στο σπείρωμα
 – Κόψτε τη μύτη στο επιθυμητό μέγεθος
 – Τοποθετήστε τη φύσιγγα σε ένα πιστόλι και ξεκινήστε την εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΉ 

 ˴ Εφαρμόστε το υλικό σημειακά όταν θέλετε να συγκολλήσετε 
ανισόπεδες επιφάνειες

 ˴ Εφαρμόστε το υλικό σε κυματοειδή μορφή για συγκόλληση 
μεγάλων επιφανειών

 ˴ Εφαρμόστε το υλικό σε ευθεία γραμμή για συγκόλληση 
στενών επιφανειών

ΣΎΓΚΟΛΛΉΣΉ 

 – Αμέσως μετά την εφαρμογή του Sika MaxTack® ενώστε τις επι-
φάνειες που θέλετε να συγκολλήσετε και πιέστε τις σταθερά και με 
δύναμη

 – Αν χρειαστεί, μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τις θέσεις των επιφανει-
ών εντός 5 λεπτών από την εφαρμογή του προϊόντος

 – Ιδιαιτέρως βαριά αντικείμενα, ενδέχεται να χρειαστούν μηχανική 
υποστήριξη για 48 ώρες, μέχρι να ωριμάσει πλήρως το προϊόν

 – Για βέλτιστα αποτελέσματα συγκόλλησης, μία εκ των επιφανειών 
συγκόλλησης θα πρέπει να είναι πορώδης ή απορροφητική

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΥΡΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Κολλάνε σχεδόν τα ΠΑΝΤΑ και καταργoύν την ανάγκη για 
καρφιά και βίδες σε πολλές οικιακές και άλλες εφαρμογές.

Sika MaxTack® & 
Sika MaxTack® Invisible

 ˴ Ταχύτατη εφαρμογή

 ˴ Ισχυρό άρπαγμα για συγκολλήσεις υλικών μεγάλου βάρους

 ˴ Ισχυρή και ανθεκτική πρόσφυση σε αρκετά υποστρώματα

 ˴ Για εσωτερική και εξωτερική (στεγασμένη) χρήση

 ˴ Εύκολη, καθαρή και ασφαλής εφαρμογή

 ˴ Ιδανικές για πλήθος υποστρωμάτων όπως:
 – ξύλο 
 – σκυρόδεμα
 – τσιμέντο
 – τούβλα
 – γύψο

 – ανοδιωμένο αλουμίνιο
 – σκληρό PVC
 – κεραμικά
 – πολυστυρένιο
 – συνήθεις βαφές
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Διαθέσιμη και έκδοση 
Invisible που γίνεται αόρατη 
μετά την εφαρμογή της


