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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard® WallCoat N
2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
H Sikagard® WallCoat N είναι 2-συστατικών, υδατικής 
βάσης, έγχρωμη εποξειδική βαφή.

ΧΡΗΣΕΙΣ
To Sikagard® WallCoat N μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.
 

Εφαρμογή σε υποστρώματα από σκυρόδεμα ή τσι-
μεντοειδούς βάσης κονιάματα

▪

Έγχρωμη βαφή σφράγισης για επιφάνειες τοίχων σε 
εσωτερικούς χώρους

▪

Κατάλληλο για χώρους υψηλής καθαρότητας▪
Κατάλληλο για χώρους παραγωγής σε βιομηχανίες 
τροφίμων και αναψυκτικών, χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων, χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης 
αποθεμάτων

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Χωρίς διαλύτες▪
Καλή χημική και μηχανική αντοχή▪
Υψηλής δομής▪
Αδιαπέραστο από υγρά▪
Εύκολο στον καθαρισμό▪
Υψηλή αντίσταση σε ενανθράκωση▪
Εξαιρετικά εύκολο στον καθαρισμό▪
Καλή καλυπτικότητα▪
Άοσμο▪
Εύκολο στην ανάμειξη και τη εφαρμογή▪

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με την Κατάταξη βάσει USGBC LEED, το 
Sikagard® WallCoat N πληροί τις απαιτήσεις του LEED 
EQ Credit 4.2: Low –Emitting Materials: Paints & 
Coatings SCAQMD Method 304-91 VOC Content < 
100g/l.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Προστατευτική επίστρωση σκυροδέματος σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του EN 1505-2/2004, DoP 
0208070300100000021008, πιστοποιημένο από τον 
οργανισμό πιστοποίησης του ελέγχου της παραγω-
γής και φέρει τη σήμανση CE.

▪

Ινστιτούτο Frauenhofer, IPA, αναφορά δοκιμής SI 
1103-544, μέτρηση βιολογικής αντίστασης σύμφωνα 
με ISO 846, Μάιος 2011

▪

Ινστιτούτο Frauenhofer, IPA, αναφορά δοκιμής SI 
1103-544, ιδιότητες απαέρωσης σύμφωνα με ISO 
14644-8 ISO 16000-6, -9, -11, Μάιος 2011

▪

ILF Magdeburg, Γερμανία, αναφορά No. 3-063/2007, 
Απολύμανση μολυσμένων επιφανειών σύμφωνα με 
DIN 25415, Μάιος 2007

▪

Bodycote, Warrington Brandhaus, αναφορά δοκιμής 
No. 2008-2023.1-K1, κατάταξη σε φωτιά σύμφωνα 
με EN 13501-1, Νοέμβριος 2008

▪

MPA Δρέσδη, αναφορά δοκιμής No. 2008-B-
1002/02, αντίδραση σε φωτιά σύμφωνα με DIN 
4102, τμήμα 1, Απρίλιος 2008

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Εποξειδική ρητίνη, υδατικής βάσης

Συσκευασία Συστατικό A Δοχεία 14,60 kg
Συστατικό B Δοχεία 5,40 kg
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Εμφάνιση / Χρώμα RAL 7032 (pebble grey), άλλες αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, ακέραιη και σφραγι-
σμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C 
και +30°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Πυκνότητα Συστατικό A ~ 1,58 kg/l
Συστατικό B ~ 1,07 kg/l
Μείγμα ρητίνης ~ 1,39 kg/l

(EN ISO 2811-1)

Όλες οι τιμές πυκνότητας αναφέρονται στους +23°C.

Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος ~64%

Περιεχόμενο σε στερεά κατά όγκο ~50%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε απότριψη 94 mg (CS10/1000 κύκλοι /1000 g) (ASTM D 4060)

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό > 1,5 N/mm² σε σκυρόδεμα (ISO 4624)

Χημική αντοχή Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας για ειδι-
κές πληροφορίες.

Θερμική αντοχή Έκθεση Ξηρή θερμότητα
Μόνιμη +50°C
μέγιστα 3 ημέρες +80°C
μέγιστα 12 ώρες +100°C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης Συστατικό A : Συστατικό B = 73 : 27 κατά βάρος / 65:35 κατά όγκο

Κατανάλωση ~ 0,28 kg/m² ανά στρώση

Πάχος στρώσης ~ 0,15 mm ανά στρώση

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10°C έως +40°C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία < 75%

Θερμοκρασία υποστρώματος +10°C έως +30°C  
≥3°C πάνω από το σημείο δρόσου, προσοχή στη συμπύκνωση

Χρόνος εργασιμότητας Θερμοκρασία Χρόνος
+10°C ~ 150 λεπτά
+20°C ~ 90 λεπτά
+30°C ~ 60 λεπτά

Χρόνος ωρίμανσης Θερμοκρασία Ελάχιστα Μέγιστα
+10°C 3 ώρες 7 ημέρες
+20°C 3 ώρες 7 ημέρες
+30°C 2,5 ώρες 7 ημέρες
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πριν την ανάμειξη αναδεύστε με μηχανικό μέσο το 
συστατικό Α. Όταν όλο το συστατικό Β προστεθεί στο 
συστατικό Α, αναμείξτε συνεχώς για 3 λεπτά έως ότου 
επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα. Χρησιμοποιήστε 
ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300-400 
rpm) για να αποφύγετε εγκλωβισμό αέρα. Για να εξα-
σφαλίσετε πλήρη ανάμειξη, αδειάστε τα υλικά σε ένα 
άλλο δοχείο και αναμείξτε ξανά. Εφαρμόστε με βούρ-
τσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που 
έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανι-
κά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπει-
ρους επαγγελματίες. Σε συνθήκες σχετικής υγρασίας 
περιβάλλοντος >75% ο χρόνος επικάλυψης αυξάνεται 
κατά 24 ώρες. Μην εφαρμόζετε Sikagard® WallCoat N 
σε γυψοσανίδες, εάν χρησιμοποιούνται σε χώρους με 
υψηλή υγρασίας, όπως λουτρό, κουζίνα, κ.τ.λ. Δια-
σφαλίστε καλό εξαερισμό όταν εφαρμόζετε το 
Sikagard® WallCoat N σε κλειστούς χώρους για να εξα-
σφαλίσετε πλήρη ωρίμανση. Φρέσκο εφαρμοσμένο 
προϊόν Sikagard® WallCoat N πρέπει να προστατεύε-
ται από την υγρασία, τη συμπύκνωση και το νερό για 
τουλάχιστον 24 ώρες. Για ομοιόμορφη χρωματική εμ-
φάνιση, εξασφαλίστε ότι το Sikagard® WallCoat N σε 
κάθε περιοχή εφαρμόζεται από την ίδια παρτίδα πα-
ραγωγής.

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.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγι-
στη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία 
προϊόντος IIA / j Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν 
έτοιμο για χρήση είναι 140g/l (Οριακές τιμές 2010). Η 
μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikagard® WallCoat 
N είναι < 140g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για 
χρήση.

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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