
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Flexitape Heavy
ΠΛΕΚΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜ-
ΒΡΑΝΩΝ SIKALASTIC®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Flexitape Heavy είναι ένα εύκαμπτος, πλε-
κτός οπλισμός βάσεως πολυαμιδίου που χρησιμο-
ποιείται τοπικά σε συστήματα υγρών μεμβρανών
Sikalastic®. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα υφάσμα-
τα, τεντώνεται εύκολα εντός της μεμβράνης για να
μπορεί να παραλάβει υψηλό συντελεστή κινητικότη-
τας λόγω θερμότητας και δομητικών μετακινήσεων.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Τοπική ενίσχυση συστημάτων υγρών μεμβρανών
Sikalastic® για χρήση επί αρμών ή ρωγμών με κινητι-
κότητα και για γεφύρωση κενών μεταξύ διαφορετι-
κών υποστρωμάτων.

▪

Τοπική ενίσχυση κατά τη διαμόρφωση διαστολικών
αρμών

▪

Για νέες κατασκευές και έργα ανακαινίσεων▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολη και ταχεία εφαρμογή▪
Ακολουθεί το περίγραμμα της επιφάνειας και προ-
σαρμόζεται εύκολα σε περίπλοκες λεπτομέρειες

▪

Ενισχύει την ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του συ-
στήματος

▪

Ενισχύει τα μηχανικά χαρακτηριστικά του συστήμα-
τος

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση Πλεκτό πολυαμίδιο

Συσκευασία Πλάτος ρολού Μήκος ρολού
75 mm 50 m
150 mm 50 m

Εμφάνιση / Χρώμα Λευκό

Διάρκεια ζωής Το προϊόν δε λήγει κατά τη διάρκεια της σωστής αποθήκευσής του.

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και
άφθαρτη συσκευασία, χωρίς τσακίσεις και πτυχώσεις στην επιφάνειά του,
σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, συμπαγές,
επαρκούς αντοχής, καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο
από λάδια, γράσα, ρύπους και μολύνσεις κάθε τύπου.
Ανάλογα με τον τύπο του, θα πρέπει να ασταρώνεται
ή να προετοιμάζεται μηχανικά. Ενδέχεται να απαιτη-
θεί τρίψιμο για επιπέδωσή του. Κατάλληλα υποστρώ-
ματα εφαρμογής είναι: σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα,
ασφαλτικές επιστρώσεις, μέταλλα, τούβλο, αμιαντο-
τσιμέντο, κεραμικά πλακίδια, ξύλινα υποστρώματα.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την προετοιμα-
σία υποστρώματος και τον πίνακα ασταριών παρα-
καλούμε ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής του συ-
στήματος υγρής μεμβράνης που θα χρησιμοποιηθεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης μεμβράνης
Sikalastic®, η στρώση ασταριού θα πρέπει να είναι
στεγνή στην αφή. Για τους Χρόνους αναμονής / Επι-
κάλυψης παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο ιδιο-
τήτων του κατάλληλου ασταριού. Επιφάνειες που δε
θα πρέπει να λερωθούν (π.χ. χερούλια) θα πρέπει να
προστατεύονται με ταινία ή πλαστικό κάλυμμα.
Το Sika® Flexitape Heavy εφαρμόζεται συνδυαστικά με
το σύστημα υγρής μεμβράνης Sikalastic® .

Εφαρμόστε την πρώτη στρώση της μεμβράνης
Sikalastic® του συστήματος σε πλάτος περίπου 33 %
μεγαλύτερο από εκείνο της ταινίας και με κατα-
νάλωση βάσει του ισχύοντος φύλλου ιδιοτήτων της
υγρής μεμβράνης Sikalastic®. Δουλέψτε το υλικό
όσο παραμένει υγρό.

1.

Ξεδιπλώστε και απλώστε την ταινία Sika® Flexitape
Heavy διασφαλίζοντας πως δε θα εγκλωβίσει φου-
σκάλες και δε θα έχει πτυχώσεις κατά την εφαρμο-
γή της. Επικαλύψτε την ταινία Sika® Flexitape Heavy
τουλάχιστον κατά 5 cm, διασφαλίζοντας πως οι επι-
καλύψεις διαθέτουν στην επιφάνειά τους αρκετή
υγρή μεμβράνη για να συγκολληθούν. Η ταινία
μπορεί να απαιτήσει πολύ λίγο επιπλέον υλικό για
να παραμείνει νωπή η στρώση της υγρής μεμ-
βράνης, αλλά δεν απαιτείται σημαντικά μεγαλύτε-
ρη ποσότητα μεμβράνης σε αυτή τη φάση.

2.

Αφού η στρώση στεγνώσει, εφαρμόστε μία δεύτε-
ρη στρώση υγρής μεμβράνης Sikalastic® με κατα-
νάλωση σύμφωνα με το ισχύον φύλλο ιδιοτήτων
της.
 

3.

Παρακαλούμε σημειώστε πως η διάστρωση της ται-
νία πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν φυσικότερα, άμε-
σα από το ρολό της, με την εσωτερική πλευρά προς τα
πάνω, για να αποφευχθεί η αναδίπλωση των ακμών
της.
Για λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής παρακαλούμε
ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής του συστήματος
υγρής μεμβράνης που θα εφαρμοστεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται στα με-
μονωμένα φύλλα ιδιοτήτων των προϊόντων που απαρ-
τίζουν το σύστημα υγρής μεμβράνης Sikalastic®. Παρα-
καλούμε ανατρέξτε σε αυτά για περισσότερες λεπτο-
μέρειες.

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
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006-REACH

To παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια
του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να
ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές
ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δε-
δομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του.
Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που
δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμ-
φωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν
δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern /
ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο
Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κα-
τάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγα-
λύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

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 οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, 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
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αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον 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 Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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