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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

SikaProof® Adhesive-01
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑ-
ΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKAPROOF®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το SikaProof® Adhesive-01 είναι 2-συστατικών, θιξο-
τροπικό, πολυουρεθανικό συγκολλητικό και αποτελεί 
μέρος του συστήματος SikaProof® P-1201, καθώς χρη-
σιμοποιείται για την επικόλλησης της μεμβράνης 
SikaProof® P-1200 σε σκυρόδεμα και άλλα κατάλληλα 
τσιμεντοειδή υποστρώματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ
To SikaProof® Adhesive-01 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.
 
Το SikaProof® Adhesive-01 χρησιμοποιείται για επι-
κόλλησης της μεμβράνης στεγανοποίησης SikaProof® 
P-1200 σε οπλισμένο σκυρόδεμα, με στόχο τη διαμόρ-
φωση ενός πλήρως επικολλητού συστήματος μεμ-
βράνης στεγανοποίησης, το οποίο χρησιμοποιείται 
για υπόγεια έργα και κατασκευές διαφόρων τύπων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα και άλλα τσιμεντο-
ειδή υποστρώματα

▪

Υψηλή μηχανική αντοχή και στεγανότητα▪
Δεν περιέχει διαλύτες▪
Δεν απαιτείται αστάρι πριν την εφαρμογή του▪
Μπορεί να χρησιμοποιηεί ως στρώση εξομάλυνσης▪
Δεν κρεμάει σε κατακόρυφες επιφάνειες▪
Εύκολο στην ανάμειξη και την εφαρμογή▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Συστατικό A Πολυόλη, με πληρωτικά συστατικά
Συστατικό B Ισοκυανικά παράγωγα

Συσκευασία Συστατικό A Δοχείο 25 kg
Συστατικό B Δοχείο 5 kg

Χρώμα Συστατικό A Λευκό
Συστατικό B Καφέ
Μείγμα Λευκό

Συστατικό A 12 μήνες
Συστατικό B 6 μήνες

Η αναφερόμενη διάρκεια ζωής ξεκινά από την ημερομηνία παραγωγής 
και ισχύει με την προϋπόθεση πως το υλικό αποθηκεύεται στην αρχική, 
κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία. Για την ημερομηνία 

Διάρκεια ζωής
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λήξης, δείτε την ετικέτα.

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. 
Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, το χιόνι, τον 
πάγο, την υγρασία, κ.τ.λ. Αποθηκεύστε σε οριζόντια θέση.

Πυκνότητα Συστατικό A 1,6 g/cm³
Συστατικό B 1,2 g/cm³
Μείγμα 1,5 g/cm³

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιμήκυνση θραύσης ~6 % (ISO 527-1)

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό ~15 N/mm2 (ISO 527-1)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος Το SikaProof® Adhesive-01 αποτελεί μέρος του συστήματος SikaProof® P-
1201:
Μεμβράνη στεγανοποίησης SikaProof® P-1200
Συγκολλητικό SikaProof® Adhesive-01

Ανατρέξτε στην πλέον πρόσφατη μέθοδο εφαρμογής του συστήματος 
SikaProof® P-1201 για συμβατά βοηθητικά και συμπληρωματικά προϊόντα 
για διαμόρφωση λεπτομερειών και συνδέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης Κατά όγκο A:B 100 : 25
Κατά βάρος A:B 100 : 19

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C ελάχιστη / +50 °C μέγιστη

Χρόνος εργασιμότητας Θερμοκρασία Χρόνος εργασιμότητας
+20 °C 30 λεπτά
+30 °C 15 λεπτά

Χρόνος ενέργειας Θερμοκρασία Χρόνος ενέργειας
+20 °C 100 λεπτά
+30 °C 50 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το οπλισμένο σκυρόδεμα επί του οποίου θα γίνει 
εφαρμογή θα πρέπει να:

Έχει σκληρυνθεί και να διαθέτει επαρκή θλιπτική 
αντοχή, τουλάχιστον 25 N/mm2

▪

Διαθέτει ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 1,5 N/mm2▪
Είναι στεγνό, συμπαγές, καθαρό και απαλλαγμένο 
από ρύπους και μολύνσεις (π.χ. σκόνη, λάδια, 
γράσα, αποκαλουπωτικά μέσα)

▪

Να είναι απαλλαγμένο από επιφανειακές ατέλειες 
(π.χ. οπές, κενά, φωλιές, ρωγμές, προεξοχές)

▪

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το σκυρόδεμα ή άλλα κατάλληλα τσιμεντοειδή υπο-
στρώματα πρέπει να διαθέτουν την επιβεβλημένη για 
το σύστημα ποιότητα υποστρώματος. Εάν το 
υπόστρωμα δεν πληροί τις απαιτήσεις, η επιφάνεια 

πρέπει να προετοιμάζεται πριν την εφαρμογή, ούτως 
ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε βλάβη στα φύλλα 
της μεμβράνης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες, παρακα-
λούμε ανατρέξτε στην πλέον πρόσφατη μέθοδο εφαρ-
μογής του συστήματος SikaProof® P-1201.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμείξτε τα συστατικά A+B μαζί, στη σωστή αναλο-
γία, σε κατάλληλο δοχείο, για τουλάχιστον 3 λεπτά, 
με αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι το μείγμα 
να αποκτήσει ομοιόμορφη σύσταση και λευκή 
απόχρωση. Αποφύγετε τον εγκλωβισμό αέρα κατά τη 
φάση ανάμειξης.
Αδειάστε όλο το μείγμα σε άλλο καθαρό δοχείο και 
αναμείξτε ξανά για τουλάχιστον 1 λεπτό ακόμη.
Αναμείξτε μόνο την ποσότητα που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί εντός του χρόνου εργασιμότητας.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το SikaProof® Adhesive-01 αποτελεί μέρος του συ-
στήματος στεγανοποιήσης SikaProof® P-1201. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ανατρέξτε στην 
πλέον πρόσφατη μέθοδο εφαρμογής και στο φύλλο 
ιδιοτήτων του συστήματος SikaProof® P-1201.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση Sika® Colma Cleaner. Σκληρυμένο 
και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυ-
νθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το SikaProof® Adhesive-01 πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο από έμπειρους και εκπαιδευμένους εργο-
λάβους κατόπιν εκπαίδευσης από τη Sika.

▪

Η εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε υπο-
στρώματα κατάλληλης ποιότητας και κατάστασης. 
Διαφορετικά, θα πρέπει να προηγούνται διαδικα-
σίες προετοιμασίας του υποστρώματος.

▪

Απαιτείται επαρκής ποιότητα σκυροδέματος για 
επίτευξη της βέλτιστης πρόσφυσης του συστήματος 
SikaProof® P-1201 και του σκληρυμένου δομικού 
σκυροδέματος.

▪

Η διαδικασία ανάμειξης θα πρέπει να τηρείται, 
όπως περιγράφεται.

▪

Για λεπτομερείες πληροφορίες και οδηγίες, παρακα-
λούμε ανατρέξτε στην πλέον πρόσφατη μέθοδο εφαρ-
μογής του συστήματος SikaProof® P-1201.

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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