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Sikaplan® WP Solvent Welding Agent 

 

Sikaplan
®

 WP Solvent Welding Agent 

Διαλύτης ψυχρής επικόλλησης ενώσεων και 
αλληλοεπικαλύψεων μεμβρανών PVC 

Περιγραφή 
Προϊόντος Το Sikaplan

®
 WP Solvent Welding Agent είναι ένας ειδικός διαλύτης ψυχρής 

συγκόλλησης μεμβρανών PVC. 

Εφαρμογές  Προσαρμογή εν ψυχρώ των Sikaplan
®
 Lane Marker Strip (με την ανάποδη 

πλευρά της Sikaplan
®
 WP 3100) μεμβρανών στεγανοποίησης κολυμβητικών 

δεξαμενών, καθώς και των ειδικών διατομών στήριξης τεμαχίων Sikaplan
®
 WP 

laminated metal κλπ. 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Εύφλεκτος διαλύτης 

 Συμβατός με όλες τις άοπλες PVC μεμβράνες Sikaplan
®
 

 Συμβατός με τις Sikaplan
®
 WP 3100, Sikaplan

®
 Lane Marker Strip (λωρίδα 

διαχωρισμού διαδρομών) και Sikaplan
®
 WP laminated metals, από την πλευρά 

της επένδυσης του PVC 

 Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, διάφανο 

Συσκευασία 1 lt σε δοχείο: 12 δοχεία / κιβώτιο 
5 l σε δοχείο:    2 δοχεία / κιβώτιο 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής  

24 μήνες στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, αποθηκευμένο σε 
δροσερό, ξηρό χώρο με καλό εξαερισμό, προστατευμένο από τον ήλιο και τη 
θερμότητα. Διατηρήστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στην ετικέτα και τους κατά 
τόπους κανόνες ασφαλείας, όσον αφορά στην αποθήκευση εύφλεκτων προϊόντων. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική Βάση  Μείγμα διαλύτη που περιέχει Τετρα-υδρο-φουράνιο και Κυκλο-εξανόνιο 

Οσμή Αιθέρα 

Πυκνότητα 0.90 gr/cm
3
 στους +20°C 
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Πληροφορίες 
Συστήματος  

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Κατανάλωση ~ 30 gr/ m ένωσης συγκόλλησης 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

+10°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+10°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη 

Σχετική Υγρασία 
Ατμόσφαιρας Μέγιστη 80%. 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Αδειάστε το μέσα σε δοχεία από πολυαιθυλένιο (PE). Εφαρμόστε το από τα δοχεία 
PE με πινέλο εφαρμογής, πάνω στις καθαρές επιφάνειες της μεμβράνης, ανάμεσα 
στα σημεία αλληλοεπικάλυψης και σε πλάτος 50 mm. Πιέστε ερμητικά με το χέρι 
άμεσα μετά την εφαρμογή το τμήμα αλληλοεπικάλυψης. Τοποθετήστε, για μερικά 
λεπτά, φορτίο βάρους περίπου 10 kg (π.χ. μια νάιλον σακούλα γεμάτη με άμμο) 
στο τμήμα συναρμογής. Σφραγίστε τις απολήξεις στα σημεία των ενώσεων με 
υγροποιημένο διάλυμα PVC, Sikaplan

®
 WP Seam Sealant. Καθαρίστε άμεσα τα 

υπολείμματα του υλικού που έχει απλώσει με ένα λευκό, καθαρό πανί ή ένα 
κομμάτι στουπί. 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

- Το προϊόν αποτελείται από εύφλεκτο υγρό. 

- Προστατέψτε το προϊόν από έκθεση σε σπινθήρες, φλόγα κλπ. 

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα 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. 

Νομικές 
Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων 
είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600 
fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


