ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Sikalastic®-220 W

Έτοιμη προς χρήση, υγρή, ελαστική
μεμβράνη στεγανοποίησης, ταχείας
ωρίμανσης, για χώρους υγρών διεργασιών

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

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι
Πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο
Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή
διαδικασία εφαρμογής.
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1. Sikafloor®-01 Primer /Sikafloor®-02 Primer
2. Sika® SealTape F
3. Sikalastic®-220W
4. Κόλλα πλακιδίων, σειρά SikaCeram®

Sikalastic®-220 W

ΥΓΡΉ, ΈΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΉΣΗ, ΤΑΧΕΊΑΣ ΩΡΊΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΜΒΡΆΝΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΏΡΩΝ ΥΓΡΏΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΌΛΛΗΣΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΏΝ ΠΛΑΚΙΔΊΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΏΝ ΛΊΘΩΝ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μεμβράνη στεγανοποίησης πριν την επικόλληση πλακιδίων
σε εσωτερικούς χώρους υγρών διεργασιών (δάπεδα / τοίχοι):
́ Μπάνια, (μπανιέρες, ντουζιέρες)
́ Δημόσιες τουαλέτες
́ Αποδυτήρια
́ Επαγγελματικά καθαριστήρια
́ Κουζίνες

́ 2 στρώσεις υλικού
́ Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων και πριν την επικόλληση πλακιδίων:
- ~ Τοιχοποιία 3 ώρες
- ~ Δάπεδα 5 ώρες
́ Επίπεδο Ελέγχου για την συνέχιση των εργασιών:
Αλλαγή χρώματος μεμβράνης από σκούρο γκρι σε ανοιχτό γκρι

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
́ Έτοιμη προς χρήση, δεν απαιτείται ανάμειξη
́ Ευελιξία στην εφαρμογή: Χρήση σπάτουλας ή ρολού
́ Γεφύρωση ρωγμών έως 0,75mm (για πάχος ξηρού φιλμ > 0,5mm)
́ Χαμηλές πτητικές εκπομπές

Φρέσκο υλικό

Στεγνό υλικό

Συσκευασία: Δοχεία 7Kg και 16kg
Χρώμα: Γκρι- μπλε
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
SIKA ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Sika προσφέρει ένα πλήρως ολοκληρωμένο
σύστημα στεγανοποίησης χώρων υγρών διεργασιών
σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία ETAG
022-1 με τον συνδυασμό των ακόλουθων προϊόντων:

approved according to

ETAG 022

́ Αστάρι: Sikafloor®-01 Primer ή Sikafloor®-02 Primer
(ανάλογα με το υπόστρωμα)
́ Στεγανοποίηση αρμών / ακμών / αναμονών / σωληνώσεων:
Ελαστική ταινία στεγανοποίησης Sika® SealTape F
́ Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης: Sikalastic®-220 W
́ Κόλλες πλακιδίων: Σειρά προϊόντων SikaCeram® (Κατηγορίας
C2, εγκάρσιας παραμόρφωσης S1 ή ανώτερης, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του EN 12004)

