
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO 
ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΑΔΥΝΑΜΗΣ ΟΣΜΗΣ ΚΑΙ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣΣυστήματα δαπέδων για μπαλκόνια, βεράντες και διαδρόμους κυκλοφορίας

Τα συστήματα δαπέδων Sikafloor® Monoflex LO χαράζουν τον δρόμο στην 
αγορά

ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Τα μπαλκόνια, οι βεράντες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας 
συνήθως βρίσκονται εξωτερικά ή/και ακάλυπτα και όπως 
τα υπόλοιπα μέρη μιας ιδιοκτησίας απαιτούν συντήρηση. 
Οι περιβαλλοντικές καταπονήσεις σε εξωτερικό χώρο 
περιλαμβάνουν βροχή, υπεριώδη ακτινοβολία, ζέστη, χαλάζι, 

χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες και άλλα καιρικά φαινόμενα. 
Επιπλέον, οι επιφάνειες αυτές καταπονούνται και μηχανικά, 
λόγω κυκλοφορίας. Τις περισσότερες φορές, τα μπαλκόνια 
και οι διάδρομοι κυκλοφορίας είναι στοιχεία σκυροδέματος 
της κατασκευής, τα οποία λόγω απουσίας αποτελεσματικού 
συστήματος προστασίας, συχνά εμφανίζουν αστοχίες, φθορές 
και βλάβες.

Η Sika προσανατολισμένη στην καινοτομία και στις ανάγκες 
του πελάτη, θέτει νέα ποιοτικά πρότυπα στις πολυουρεθανικές 
επιστρώσεις 1-συστατικού που θα αποτελούν μελλοντικό 
σημείο αναφοράς στην επίστρωση δαπέδων. Η τελευταία 
σειρά συστημάτων Sikafloor® Monoflex LO πληροί τις 
υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας απόδοσης, με σχεδόν 
άοσμα προϊόντα. Το επίθημα ‘LO’ στην ονομασία του 

συστήματος σημαίνει αδύναμης οσμής (Low Odour). Χάρις 
στην πατενταρισμένη τεχνολογία iCure της Sika, τα προϊόντα 
της σειράς Sikafloor® ωριμάζουν ομοιογενώς, ακόμα και 
σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα νέα προϊόντα 
Sikafloor® Monoflex LO έχουν αναπτυχθεί με βάση αβλαβείς 
πρώτες ύλες τελευταίας γενιάς, για την παραγωγή ασφαλών 
προϊόντων για τους εφαρμοστές και τους τελικούς χρήστες.

Δυνατότητα λείας ή 
αντιολισθητικής επιφάνειας

Χαμηλές εκπομπές και 
σχεδόν άοσμα

Συμπεριφορά σε φωτιά 
σύμφωνα με ΕΝ 13501-1

Ανθεκτικά και χρωματικά 
σταθερά σε υπεριώδη 
ακτινοβολία

Καλή αντοχή σε απότριψη 
και χημικά, όπως αλάτι, 
χλωριόντα και αλκαλικά 
καθαριστικά

Υψηλή ικανότητα 
γεφύρωσης ρωγμών χάρις 
στον οπλισμό 
Sika® Reemat Premium

ETAG 005ETAG 005
approved according to 

Ελεγμένα και ως σύστημα 
στεγανοποίησης σύμφωνα 
με ETA 005 

Θερμικώς ανθεκτικά - ίδια 
απόδοση σε υψηλές και 
χαμηλές θερμοκρασίες

Πολύ εύκολα στον 
καθαρισμό

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex

Ανθεκτικότητα και χαμηλό κόστος κύκλου ζωής λόγω υψηλής ποιότητας και απόδοσης

Ενός συστατικού: 
Χωρίς ανάμειξη πριν 
την εφαρμογή

Άμεση αντοχή σε βροχή 
και τέλεια ωρίμανση υπό 
ακραίες περιβαλλοντικές 
συνθήκες χάρις στην 
τεχνολογία iCure.

HIGH ADHESION

Εξαιρετική πρόσφυση σε 
διάφορα υποστρώματα, 
όπως σκυρόδεμα, 
υφιστάμενες 
επιστρώσεις πλακιδίων, 
παλαιές βαφές, κ.τ.λ.

Δυνατότητα 
εφαρμογής 
σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

TIME SAVING

Ταχεία εφαρμογή για 
ελαχιστοποίηση του χρόνου 
διακοπής λειτουργίας. 
Επιτάχυνση της ωρίμανσης, 
εάν απαιτείται, με τη χρήση 
του Sika® PU Accelerator.

Εξοικονόμηση χρόνου και χαμηλό κόστος τοποθέτησης λόγω ευκολίας εφαρμογής

Διακοσμητική επίστρωση 
υψηλής αισθητικής, σε μεγάλο 
εύρος αποχρώσεων.

Δυνατότητα επιλογής 
διαφορετικής υφής ή σχεδίου 
τελικής επιφάνειας, με χρήση 
έγχρωμων φολίδων ή 
χαλαζιακής άμμου.

Σχεδιαστική ελευθερία

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Η Sika προσφέρει πλήρη συστήματα για προστασία και ανακαίνιση βεραντών και μπαλκονιών. Τα προϊόντα της σειράς 
Sika MonoTop® χρησιμοποιούνται για την επισκευή σκυροδέματος, ενώ αυτά της σειράς Sikagard® για την προστασία 
σκυροδέματος. Τα ελαστικά σφραγιστικά Sikaflex® αποτελούν αξιόπιστη λύση για αρμούς δαπέδων και προσόψεων.

ΣΧΕΔΟΝ ΑΟΣΜΑ
Όταν λαμβάνει χώρα ανακαίνιση 
βεράντας ή μπαλκονιού μιας 
κτιριακής κατασκευής, πολύ 
συχνά ο χώρος κατοικείται. Ως 
εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια 
γρήγορη και ομαλή διαδικασία 
εργασιών για τους ενοίκους του 

χώρου και της κτιριακής δομής, και φυσικά για τους 
τελικούς χρήστες. Η απόδοση των νέων συστημάτων 
Sikafloor® Monoflex LO σε συνδυασμό με τη σχεδόν 
άοσμη εφαρμογή τους, τα καθιστούν μοναδικά στην 
αγορά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Χρησιμοποιώντας ασφαλείς 
πρώτες ύλες, καθώς και με βάση 
την τεχνολογία Sika iCure, η Sika 
έχει εξελίξει μια σειρά ασφαλών 

και καθαρών προϊόντων. Έτσι, η Sika προστατεύει 
τους επαγγελματίες που εφαρμόζουν καθημερινά τα 
προϊόντα μας ως υψηλής ποιότητας διακοσμητικές 
επιστρώσεις για μπαλκόνια και βεράντες.

Η SIKA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ για μπαλκόνια, βεράντες και διαδρόμους 
κυκλοφορίας, από το σύστημα επικάλυψης του δαπέδου και τη σφράγιση αρμών, έως την 
επισκευή των στοιχείων σκυροδέματος, τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για εργασίες 
ανακαινίσεων.
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO μπορούν να συνδυαστούν, με ειδική στρώση 
στεγανοποίησης, ως βασική στρώση, κάτω από τη στρώση καταπόνησης και σφράγισης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex LO 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΤΑ 005

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα στεγανοποίησης Στρώσεις φθοράς και σφράγισης 
Sikafloor®, ανάλογα με το σύστημα

Sikafloor® MonoFlex  
MB-54 LO

Ενιαίας απόχρωσης σύστημα 
με επίπαση, πάχους 3-4mm

 ́ Sikafloor®-407

 ́ Sikafloor®-425

 ́ Sika® Reemat Premium

 ́ Sikafloor®-425

 ́ Sikafloor®-420 (0.4 kg/m2)  
επίπαση με χαλαζιακή άμμο 
κοκκομετρίας 0,4-0,8mm

 ́ Sikafloor®-420

Sikafloor® MonoFlex  
MB-55 LO

Ενιαίας απόχρωσης σύστημα 
υψηλής δομής με επίπαση, 
πάχους 4mm

 ́ Sikafloor®-420 (1.0 kg/m2)
 ́ Sikafloor®-420 επίπαση με 
χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 
0,4-0,8mm

 ́ Προαιρετικά: Sikafloor®-418

Sikafloor® MonoFlex  
MB-56 LO

Λείο σύστημα ενιαίας 
απόχρωσης ή με έγχρωμες 
φολίδες, πάχους 3-4mm

 ́ Sikafloor®-420 + προαιρετική 
σποραδική επίπαση 
Sikafloor® Colorchips Mix 
(νιφάδες PVA)

 ́ Sikafloor®-418 + αντιολισθητικός 
παράγοντας

Σύστημα στεγανοποίησης
1. Sikafloor®-407
2. Sikafloor®-425
3. Sika® Reemat Premium
4. Sikafloor®-425

Σύστημα Sikafloor®
5. Στρώση καταπόνησης
6. Στρώση σφράγισης

6
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1

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Χρωματικές επιλογές
Το Sikafloor®-420 μπορεί να χρωματιστεί σύμφωνα 
με τις επιλογές του σχεδιαστή και του ιδιοκτήτη.

Επιλογές τελικής επιφάνειας
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, είναι δυνατοί 
διαφορετικοί συνδυασμοί επιστρώσεων, πάχους 
ή υλικών επίπασης, και επιπλέον είναι εφικτή 
η δημιουργία λείας ή αντιολισθητικής τελικής 
επιφάνειας.
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σύστημα στεγανοποίησης Στρώσεις φθοράς και στρώσεις 
σφράγισης Sikafloor®, αναλόγως 
του συστήματος

Sikafloor® MonoFlex  
MM-57 N

Σύστημα με τελική επιφάνεια 
έγχρωμα χαλαζιακά 
αδρανή, εφαρμοσμένο ως 
ρητινοκονίαμα, πάχους 
4-5mm

 ́ Sikafloor®-407 

 ́ Sikafloor®-425

 ́ Sika® Reemat 
 Premium

 ́ Sikafloor®-425

 ́ Sikafloor®-406
 ́ Sikafloor®-406 αναμεμειγμένο 
με χαλαζιακά αδρανή 
κοκκομετρίας 0,6-1,2mm (σαν 
ρητινοκονίαμα)

 ́ Sikafloor®-418 Bahama Beige

Graphite

Anthracite

Segovia

Terracotta

Επιπλέον αποχρώσεις είναι επίσης δυνατές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Sika Hellas.

Sikafloor® MonoFlex  
MB-58 LO

Σύστημα ενιαίας απόχρωσης, 
με επίπαση φυσικής άμμου, 
πάχους 3-4mm

 ́ Sikafloor®-420 
 ́ Sikafloor®-420 + επίπαση 
χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 
0,4-0,8mm

 ́ Sikafloor®-418
Sand Beige

Mid Grey

Fine Grey

Blue Stone

Sikafloor® MonoFlex  
MB-59 LO

Σύστημα με επίπαση 
έγχρωμων φολίδων, πάχους 
3-4mm.

 ́ Sikafloor®-420+ πλήρης 
επίπαση φολίδων 
Sikafloor® Colorchips Mix 
(Νιφάδες PVA)

 ́ Sikafloor®-418
Sahara

Negev

Namibia

Gobi

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex LO 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΤΑ 005



8 9
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex LO

Sikafloor® Monoflex MB-50 WPT

Σύστημα στεγανοποίησης
1. Sikafloor®-407
2. Sikafloor®-425
3. Sika® Reemat Premium
4. Sikafloor®-425
5. Sikafloor®-425 + πλήρης επίπαση 

χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 
0,4-0,8mm

6. Κόλλα πλακιδίων SikaCeram®
7. Κεραμικά πλακίδια

1. Sikafloor® Monoflex MB-50 WPT
2. Κόλλα πλακιδίων SikaCeram®
3. Κεραμικά πλακίδια

Το σύστημα Sikafloor® MonoFlex MB 50 WPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
στρώση στεγανοποίησης κάτω από κεραμικά πλακίδια. Η υγρή, οπλισμένη μεμβράνη 
στεγανοποίησης είναι εύκολη στην εφαρμογή και αποτελεί την ιδανική λύση για 
δύσκολες λεπτομέρειες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO 
ΩΣ ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
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Τα ακόλουθα συστήματα δεν έχουν στρώση στεγανοποίησης 
σύμφωνα με ΕΤΑ005. Χάρις όμως στην εύκαμπτη, 
πολυουρεθανική στρώση  1-συστατικού, μπορούν 
να γεφυρώσουν ρωγμές του υποστρώματος και να 
προστατεύσουν την κατασκευή από εισροή νερού. Τα εύκαμπτα 
αυτά συστήματα μπορούν να απορροφήσουν φθορά λόγω 
καθημερινής χρήσης, ενώ συγχρόνως είναι εύκολα στον 
καθαρισμό.

Το Sikafloor®-420 μπορεί να χρωματιστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σχεδιασμού και να προσδώσει σε μπαλκόνια και 
βεράντες μία κομψή και καλαίσθητη επιφάνεια. Ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του έργου, είναι δυνατοί διαφορετικοί συνδυασμοί 
αριθμού επιστρώσεων, πάχους ή υλικών επίπασης, και 
είναι δυνατή η δημιουργία λείας ή αντιολισθητικής τελικής 
επιφάνειας.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® Monoflex MS-23 LO
 ́ Sikafloor®-407
 ́ Sikafloor®-420 

Sikafloor® Monoflex MS-24 LO
 ́ Sikafloor®-407
 ́ Sikafloor®-420 + προαιρετική σποραδική επίπαση με έγχρωμες φολίδες 
Sikafloor® Colorchips Mix (νιφάδες PVA)

 ́ Sikafloor®-418

Sikafloor® Monoflex MB-25 LO
 ́ Sikafloor®-407
 ́ Sikafloor®-420 
+ πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,3-0,8mm

 ́ Sikafloor®-420 

Sikafloor® Monoflex MB-26 LO
 ́ Sikafloor®-407
 ́ Sikafloor®-420 
+ πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,3-0,8mm

 ́ Sikafloor®-418

Sikafloor® Monoflex MB-27 LO
 ́ Sikafloor®-407
 ́ Sikafloor®-420 
+ πλήρης επίπαση έγχρωμων φολίδων Sikafloor® Colorchips Mix 
(νιφάδες PVA)

 ́ Sikafloor®-418
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sikaflex® – ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ!

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

Η υποβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως 
διάβρωση, βλάβη, εισροή νερού, κ.τ.λ. Χρόνια έρευνας και δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας 
επέτρεψαν στη Sika να αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις κονιαμάτων για την επισκευή, την 
αποκατάσταση και την ανακαίνιση κατασκευών σκυροδέματος. 

Οι σειρές Sika MonoTop®/SikaRep® περιλαμβάνουν επισκευαστικά κονιάματα για αποκατάσταση 
σκυροδέματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504. Η σειρά Sikagard® περιλαμβάνει 
ειδικές βαφές που χρησιμοποιούνται για την προστασία του σκυροδέματος στην επόμενη 
περίοδο της σχεδιασμένης λειτουργίας της κατασκευής. Αυτές οι δύο ομάδες προϊόντων είναι 
ιδανικά προσαρμοσμένες για να προσφέρουν ασφάλεια εφαρμογής, ενώ χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετικές ιδιότητες που βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των στοιχείων σκυροδέματος.

1. Sika MonoTop®-910 S/ECO 
Ενισχυτικό πρόσφυσης και 
αντιδιαβρωτική προστασία

2. Σειρές Sika MonoTop®/
SikaRep® 
Επισκευαστικό κονίαμα

3. Sika MonoTop®-723 Finiro / 
SikaRep® Cosmetic 
Κονίαμα σφράγισης 
πορώδους και φινιρίσματος

1. Sikagard®-705 L  
Υδατοαπωθητικός εμποτισμός 
σιλανικής βάσης.

2. Sikagard®-555 W Elastic 
Προστατευτική βαφή με 
ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, 
εφαρμοζόμενη επί στρώσης 
κονιάματος επιφανειακού 
φινιρίσματος Sika®

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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Sikagard®
Σειρά υδροφοβικών 
εμποτισμών, καθώς 
επίσης και άκαμπτων & 
εύκαμπτων προστατευτικών 
επικαλύψεων, για την 
προστασία κατασκευών 
σκυροδέματος από 
επιβλαβείς επιδράσεις.

Sika® FerroGard®
Η γκάμα αυτή 
περιλαμβάνει επιφανειακά 
εφαρμοζόμενους αναστολείς 
διάβρωσης (δια εμποτισμού) 
και γαλβανικά ανόδια, για την 
αποτροπή/ τον περιορισμό 
της διάβρωσης του χάλυβα 
οπλισμένου σκυροδέματος.

Sika MonoTop® / SikaRep®
Ολοκληρωμένες σειρές κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης, 
τροποποιημένων με πολυμερή. Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί 
με συγκεκριμένες προδιαγραφές και στόχους αποδοτικότητας, 
ούτως ώστε να πληρούν και τις πιο υψηλές προδιαγραφές 
κάθε έργου. Σε πολυάριθμα έργα παγκοσμίως έχουν 
εφαρμοστεί επισκευαστικά κονιάματα Sika για επαύξηση της 
ανθεκτικότητάς τους.

ΟΙ ΑΡΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΡΟΗ 
ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η SIKA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Οι αρμοί εντοπίζονται παντού σε μία κατασκευή! Βρίσκονται μεταξύ διαφορετικών υλικών, στις 
πλάκες σκυροδέματος, σε δάπεδα και τοίχους, περιμετρικά σε πόρτες και παράθυρα, κ.τ.λ. Η 
σφράγιση αρμών επιφέρει προκλήσεις, καθώς υπάρχει πάντοτε κινητικότητα λόγω της θερμικής 
συστολοδιαστολής των στοιχείων. Μόνο ανθεκτικά, ελαστικά σφραγιστικά, με καλή πρόσφυση 
στις παρειές των αρμών μπορούν να εγγυηθούν μακροπρόθεσμα στεγανούς αρμούς. 
Χρησιμοποιείστε πάντα τα προϊόντα της σειράς Sikaflex® για στεγανή σφράγιση αρμών!

Η επαρκής πρόσφυση αποτελεί το κλειδί για έναν στεγανό αρμό. Καθώς οι αρμοί σε μπαλκόνια 
εκτίθενται συχνά σε υγρά αλλά και στάσιμο νερό, συστήνεται η προετοιμασία του αρμού πριν 
την εφαρμογή του σφραγιστικού. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα αστάρια Sika για να εξασφαλίσετε 
άριστη πρόσφυση.

Sikaflex®-11FC+:
 
Σφραγιστικό και 
συγκολλητικό 
πολλαπλών χρήσεων για 
κατασκευαστικούς και 
διαστολικούς αρμούς σε 
δάπεδα και τοίχους. Το 
Sikaflex®-11FC+ έχει καλή 
πρόσφυση σε όλα τα συνήθη 
κατασκευαστικά υλικά. 

Sikaflex® PRO-3 ή  
PRO-3 SL: 
Σφραγιστικό υψηλής 
απόδοσης για αρμούς 
δαπέδων. Το Sikaflex® PRO-3 
εφαρμόζεται με πιστόλι, 
ενώ το Sikaflex® PRO 3 SL 
είναι αυτοεπιπεδούμενο/
χυτό. Τα αυτοεπιπεδούμενα 
σφραγιστικά προσφέρουν 
σημαντικά ευκολότερη 
εφαρμογή, καθώς δεν 
απαιτείται προστασία του 
αρμού με χαρτοταινία ή 
διαδικασία φινιρίσματος 
της επιφάνειας του 
σφραγιστικού. 

Sikaflex®-111 Stick & Seal: 
Συγκολλητικό & σφραγιστικό 
με καλή πρόσφυση σε 
διαφορετικά υποστρώματα 
όπως PVC και νωπό 
σκυρόδεμα, συμβατό ακόμα 
και με ευαίσθητα υλικά όπως 
EPS.

Sika® Primer-3N: 
Αστάρια για μακροπρόθεσμα 
ανθεκτική πρόσφυση 
του σφραγιστικού με το 
υπόστρωμα.
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SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15,
145 68, Κρυονέρι 
Αττικής, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452
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ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ SIKA:

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ:

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

SIKA HELLAS ABEE

Η Sika AG ιδρύθηκε το 1910 με έδρα την Ελβετία. Σε 100 και πλέον χρόνια, έχει εξελιχθεί σε μια παγκοσμίου 
εμβέλειας εταιρεία χημικών υλικών, η οποία προμηθεύει τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο 
με εξειδικευμένα χημικά προϊόντα. Η Sika είναι πρωτοπόρος στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, 
συντήρησης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει 
υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, 
υλικά απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα 
μόνωσης δωμάτων & υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, έχει τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού και 
κατασκευαστή. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων 
της & η άρτια τεχνική υποστήριξη που προσφέρει, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την έχουν καταξιώσει. Η 
Sika Hellas, χάρη στην αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στις σύνθετες τεχνικές προκλήσεις, έχει συνδράμει 
ενεργά τα σπουδαιότερα ελληνικά έργα των τεtλευταίων ετών. Η στενή συνεργασία με τον τεχνικό & εμπορικό 
κόσμο μεταφέρει την τεχνολογία αιχμής της σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

www.sika.gr


