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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic® EPDM Primer
ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑ-
ΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ SIKAROOF® MTC ΚΑΙ SIKALASTIC® ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ EPDM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sikalastic® EPDM Primer είναι 1-συστατικού, βάσε-
ως διαλύτη, αστάρι συνθετικού καουτσούκ.

ΧΡΗΣΕΙΣ
To Sikalastic® EPDM Primer μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.
 
Αστάρι για χρήση σε μεμβράνες βάσεως EPDM πριν 
την εφαρμογή συστημάτων:

SikaRoof® MTC▪
Sikalastic®▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1-συστατικού, εύκολο στην εφαρμογή, έτοιμο για 
χρήση

▪

Ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ νέων και παλαιω-
μένων μεμβρανών βάσης EPDM

▪

Ταχείας ωρίμανσης - είναι δυνατή η επικάλυψη μετά 
από 2 ώρες

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Συνθετικό καουτσούκ σε διαλύτη υδρογονάνθρακα

Συσκευασία Δοχείο 3,80 lt (~3,21 kg)

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό χαμηλού ιξώδους, πράσινο-καφέ

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή, σφραγι-
σμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες 
μεταξύ 0 °C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφο-
νται στη συσκευασία.

Πυκνότητα ~0,845 kg/l  (23 °C) (EN ISO 2811-1)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Εφαρμόστε σε μία στρώση με καλυπτικότητα ~150ml/m2.
Η ανωτέρω τιμή είναι θεωρητική και δε συμπεριλαμβάνει επιπλέον υλικό 
που ενδέχεται να απαιτηθεί λόγω επιφανειακού πορώδους, επιφανεια-
κού προφίλ, διακυμάνσεων επιπεδότητας, φύρας, κ.τ.λ.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη
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Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 85 % μέγιστη

Σημείο δρόσου Προσοχή στη συμπύκνωση. 
Το υπόστρωμα και το αστάρι που δεν έχει ωριμάσει πρέπει να έχουν θερ-
μοκρασία ≥3 °C από το σημείο δρόσου.

Θερμοκρασία υποστρώματος +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη Θερμοκρασία Ελάχιστος χρόνος ανα-
μονής

Μέγιστος χρόνος ανα-
μονής

+10 °C 2 ώρες 7 ημέρες
+30 °C 30 λεπτά 7 ημέρες

Σημείωση: Εφαρμόστε επιπλέον στρώση εάν παρέλθουν > 24 ώρες πριν 
την επικάλυψη του ασταριού. Επικαλύψτε εντός 24 ωρών για βέλτιστη 
απόδοση.
Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις 
συνθήκες περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετι-
κή υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η υφιστάμενη μεμβράνη πρέπει να έχει καλή 
πρόσφυση στο δώμα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι 
καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από αποκαλουπω-
τικά μέσα, λάδια, γράσο, σιλάνια, σιλοξάνες και άλ-
λου είδους χημικά που θα μπορούσαν να υποβα-
θμίσουν την πρόσφυση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Όλες οι επιφάνειες που θα επικαλυφθούν θα πρέπει 
να είναι καλά καθαρισμένες με συμβατικά μέσα. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας κάντε δοκιμή σε μία μικρή 
περιοχή. 
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ποιότη-
τα και την προετοιμασία υποστρώματος, καθώς 
επίσης και για τον πίνακα ασταριών, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στη σχετική Μέθοδο Εφαρμογής: 
Sikalastic® EPDM Primer.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το Sikalastic® EPDM Primer είναι έτοιμο για χρήση. 
Πριν την εφαρμογή αναμείξτε για 3 λεπτά χρησιμο-
ποιώντας ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές 
ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. Αναμείξτε το υγρό και 
όλη τη χρωστική μέχρι λήψης προϊόντος ομοιόμορφης 
απόχρωσης. Συνιστάται συχνή ανάδευση (κάθε 15-20 
λεπτά).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τηρήστε τις οδηγίες εφαρμογής όπως αυτές ορίζονται 
στις μεθόδους εφαρμογής, τα εγχειρίδια εφαρμογής 
και τις οδηγίες εργασίες, οι οποίες πρέπει πάντα να 
προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες του έρ-
γου.
Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη μέθοδο εφαρμο-
γής: Sikalastic® EPDM Primer. 
Αδειάστε το αστάρι αφού το αναδεύσετε και απλώστε 
το στην ενδεδειγμένη κατανάλωση πάνω στο προετοι-
μασμένο υπόστρωμα με κοντότριχο ρολό ή πινέλο. 
Διασφαλίστε πως μία συνεχής στρώση καλύπτει το 

υπόστρωμα. Επιβεβαιώστε το χρόνο αναμονής/επι-
κάλυψης πριν την εφαρμογή επιπλέον στρώσεων υλι-
κών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση Thinner C. Σκληρυμένο υλικό μπορεί 
να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέθοδος εφαρμογής: Sikalastic® EPDM Primer▪

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μην το εφαρμόζετε υπό υγρές καιρικές συνθήκες ή 
σε βρεγμένα υποστρώματα.

▪

Μη χρησιμοποιείτε το Sikalastic® EPDM Primer για 
εσωτερικές εφαρμογές.

▪

Μην το εφαρμόζετε κοντά στην είσοδο εισαγωγής 
αέρα σε μονάδες κλιματισμού που είναι σε λειτουρ-
γία.

▪

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 
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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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