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Εφαρμογή με ψεκασμό/εκτόξευση για μεγάλους όγκους επισκευών. Εφαρμογή με ψεκασμό/εκτόξευση για συντόμευση χρόνου μη λειτουργίας της 

κατασκευής ή απομόνωσής της ανάλογα με τη δομική της χρήση.

0 = ακατάλληλο, * = δυνατότητα χρήσης, ** = κατάλληλο, *** = ιδιαιτέρως κατάλληλο

Η επιτυχής εφαρμογή με ψεκασμό είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα του κατάλληλου εξοπλισμού με το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό.  
Η προστιθέμενη αξία δημιουργείται ως εξής:

Επισκευή Σκυροδέματος σύμφωνα με το  
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 1504 

Προστιθέμενη Αξία των Επισκευών Σκυροδέματος 
κατά την Εφαρμογή με Ψεκασμό/Εκτόξευση
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Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου 
ΕΛΟΤ-ΕΝ 1504, Μέρος 9, Αρχή 3, η 
επισκευή σκυροδέματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε με μυστρί είτε με 
ψεκασμό/εκτόξευση.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι 
εφαρμογών με ψεκασμό/εκτόξευση:

n  Η «υγρή» μέθοδος εφαρμογής

n  Η «ξηρή» μέθοδος εφαρμογής

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου 
εφαρμογής και του καταλληλότερου 
επισκευαστικού υλικού εξαρτάται από 
τις διαφορετικές απαιτήσεις του κάθε 
έργου, από τις συνθήκες του και από την 
κατάστασή του.

Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο έχει σκοπό 
να παραθέσει τα πλεονεκτήματα της 
εφαρμογής με ψεκασμό/εκτόξευση, αλλά 
επιπλέον δίνει και μια γενική επισκόπηση 
του πώς μπορεί να γίνει η επιλογή 
της σωστής μεθόδου εφαρμογής, του 
κατάλληλου εξοπλισμού και του σωστού 
υλικού από την ομάδα υλικών της Sika.

Κριτήρια Επιλογής της Καταλληλότερης Μεθόδου Εφαρμογής

Η διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης 
μεθόδου εφαρμογής εξαρτάται από τις 
απαιτήσεις εφαρμογής και απόδοσης, 
οι οποίες μπορεί να διαφέρουν πάρα 
πολύ ανάλογα με το κάθε έργο και το 
κάθε εργοτάξιο. Ο ακόλουθος πίνακας 
παρουσιάζει τα πιο σημαντικά κριτήρια που 
πρέπει να λάβει υπόψη του ο εφαρμοστής 
πριν την επιλογή της καταλληλότερης και 
αποδοτικότερης μεθόδου.

n  Ταχύτερη εφαρμογή: 
Συντόμευση χρόνου μη 
λειτουργίας της κατασκευής και 
λιγότερα κόστη υποστήριξης

n  Μείωση κόστους εργατικών: 
Αποτελεσματική εργασία χωρίς 
ανάγκη για μεγάλο αριθμό 
εργατών

n  Ευκολότερη εφαρμογή: 
Ειδικά κατάλληλη για εφαρμογές 
οροφών, μεγάλα πάχη και 
εφαρμογές υπό δυναμικό φορτίο

n  Μείωση ατυχημάτων κατά την 
εργασία: 
Η λιγότερη εργασία με μυστρί 
μειώνει την πιθανότητα εργατικών 
ατυχημάτων

n  Βελτιωμένη ποιότητα: 
Η καλύτερη συμπύκνωση του 
υλικού βελτιώνει την τεχνική του 
απόδοση

«Υγρή» μέθοδος
n  Μηχανικός αναμικτήρας

n  Αντλία ψεκασμού/εκτόξευση 
(κοχλιοφόρος ή εμβολοφόρος)

n  Συμπιεστής αέρα

n  Λάστιχα διαφορετικών μηκών

n  Ακροφύσια 

«Ξηρή» μέθοδος
n  Αντλία ψεκασμού/εκτόξευση με 

ρότορα/στάτορα

n  Συμπιεστής αέρα

n  Λάστιχα διαφορετικών μηκών

n  Ακροφύσια

Ιδιότητες υλικού:
n Εξαιρετική αντλησιμότητα:    
    Το κονίαμα θα πρέπει να είναι  
    μαλακό αλλά με καλή θιξοτροπική  
    συμπεριφορά (για υγρό ψεκασμό)

n  Εύκολο στην ανάμιξη τόσο σε 
μικρές όσο και σε μεγάλες 
ποσότητες

n Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας  
    για αποφυγή φρακαρίσματος  
    στις σωληνώσεις σε περιπτώσεις  
    καθυστερήσεων ή προβλημάτων  
    εξοπλισμού

n Εξαιρετικές δυνατότητες   
    αποπεράτωσης

n Καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα

n  Καλή συνοχή του εφαρμοζόμενου 
υλικού (ειδικά σε περιπτώσεις 
εφαρμογών σε οροφές)

Προστιθέμενη αξία Εξοπλισμός  Επισκευαστικό υλικό Sika+=Μέθοδος 3.1 σύμφωνα με ΕΝ 1504-9: Εφαρμογή κονιάματος με μυστρί

Μέθοδος 3.3 σύμφωνα με ΕΝ 1504-9: Εκτόξευση κονιάματος ή σκυροδέματος («ξηρή» ή «υγρή»)

Κριτήρια Μέθοδος εφαρμογής

                                                                                             Με ψεκασμό/εκτόξευση Με μυστρί
 «Ξηρή» «Υγρή» 

Οικονομικά κριτήρια:
n  Οικονομική αποδοτικότητα για επισκευές  *** *** 0 
     μεγάλου όγκου (>500 kg/ημέρα)
n Οικονομική αποδοτικότητα για επισκευές * * *** 
     μικρού όγκου (<200 kg/ημέρα)
n  Κόστος τοποθέτησης * * ***

Κριτήρια εφαρμογής:
n  Εφαρμογές οροφών και γεμίσματα μεγάλου πάχους  *** *** *
n  Συμπύκνωση πίσω από εκτεθειμένο εξοπλισμό *** *** *
n  Περιορισμένος χώρος εργασίας στο έργο  * ** ***
n  Μεγάλη απόσταση μεταφοράς του υλικού  *** ** * 

Περιβαλλοντικά κριτήρια:
n  Επισκευή υπό δυναμικό φορτίο  *** *** *
n  Σκόνη, θόρυβος 0 * ***

Τεχνικά κριτήρια:
n Δύναμη συγκόλλησης *** *** *
n  Δυνατότητα για ανάπτυξη υψηλών  *** * **
     πρώιμων αντοχών

Η επισκευή σκυροδέματος με ψεκασμό/εκτόξευση είναι ιδανική για 
έργα που έχουν μεγάλους όγκους επισκευών. Η αποδοτικότητα 
αυτής της μεθόδου είναι πολύ υψηλότερη από ότι η εφαρμογή με 
μυστρί και η ποιότητα των σκληρυμένων τμημάτων επισκευών είναι 
πιο σταθερή, ειδικά στις περιπτώσεις εφαρμογών σε οροφές. Η 
εφαρμογή των επισκευαστικών κονιαμάτων με ψεκασμό/εκτόξευση, 

προσφέρει, όχι μόνο το πλεονέκτημα της υψηλής δυναμικότητας, 
αλλά επιπλέον ενισχύει και την ανθεκτικότητα της επισκευής. Η 
εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων με ψεκασμό/εκτόξευση σε 
οροφές πρέπει να επιλέγεται όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες.



Υδραυλική μεταφορά 
(πυκνή ροή)

Μετατροπέας 
ρεύματος αέρα 
(λεπτή ροή)

Συμπιεσμένος 
αέρας

Υγρό 
μίγμα

Αέρας για μετατροπέα Μετατροπέας

Αναπήδηση 10%
Συμπύκνωση 
1 : 1.03

1000 l 900 l 875 l

Αέρας για 
την αντλία

20 – 50 cm

Σύγκριση της «Υγρής» και της «Ξηρής» Μεθόδου Ψεκασμού/Εκτόξευσης
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Η «υγρή» μέθοδος
Πλεονεκτήματα
n Υψηλότερη απόδοση
n  Ελαχιστοποίηση αναπήδησης
n  Απαιτεί ελάχιστη προστασία του χώρου 

εργασίας
n   Κατάλληλη για εφαρμογή σε 

περιορισμένους χώρους
n  Εύκολη αποπεράτωση (φινίρισμα) 
n  Ευκολότερες διαδικασίες ποιοτικού 

ελέγχου
n  Μειωμένη παραγωγή σκόνης
n  Εφαρμογή των κονιαμάτων και με μυστρί /

σπάτουλα
n  Σταθερή συνεκτικότητα κονιάματος

Πώς γίνεται η εφαρμογή
Το κονίαμα τοποθετείται στο χωνί της 
αντλίας με τη μορφή ξηρής σκόνης και 
τροφοδοτείται μέσω συμπιεσμένου αέρα 
με λεπτή ροή στο σημείο της εφαρμογής. 
Στο πίσω μέρος του ακροφυσίου, η σκόνη 
αναμιγνύεται με νερό 
(συμπεριλαμβανομένου επιταχυντή εάν 
απαιτείται) και ακολούθως εκτοξεύεται 
στην επιφάνεια με πίεση περίπου 2 bar.

Τυπικός εξοπλισμός: 
Aliva AL-246.5, AL-252-1, κ.α.

Πώς γίνεται η εφαρμογή
Το κονίαμα αναμιγνύεται (μέχρι πλαστικής 
συνεκτικότητας) και ακολούθως 
τροφοδοτείται με αντλία στο σημείο 
εφαρμογής. Ο αέρας τροφοδοτείται στο 
ακροφύσιο και βοηθά στην καλύτερη 
διασπορά του κονιάματος και την εκτόξευσή 
του στην επιφάνεια. Επίσης υπάρχει η 
δυνατότητα προσθήκης επιταχυντή στο 
ακροφύσιο της αντλίας.
 
Τυπικός εξοπλισμός: 
Putzmeister S5 EVTM, Inomat M8.

Αναπήδηση 25%
Συμπύκνωση 
1 :1.35

1000 l 750 l 555 l

Μετατροπέας 
ρεύματος αέρα 
(λεπτή ροή)

Συμπιεσμένος 
αέρας

Ξηρό μίγμα

Νερό + επιταχυντής εάν απαιτείται
60 – 90 cm

Η «ξηρή» μέθοδος 
Πλεονεκτήματα
n Υψηλότερη αποδοτικότητα
n Ελάχιστα φρακαρίσματα εξοπλισμού
n  Χαμηλά κόστη καθαρισμού εξοπλισμού
n Μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα
     εξοπλισμού
n  Δεν απαιτείται προ-ανάμιξη
n Δεν απαιτείται αστάρωμα
n  Υψηλότερες πρώιμες αντοχές
n Δυνατότητα τροφοδότησης υλικού σε   
     μεγάλες αποστάσεις
n  Η εκκίνηση / διακοπή εργασιών είναι 

εύκολη κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης
n Μεγαλύτερα πάχη για εφαρμογή σε μια 
     στρώση

Κονίαμα στο χωνί Κονίαμα στον 

τοίχο

Κονίαμα στο χωνί Κονίαμα στον 

τοίχο



1  Ακροφύσιο για κονιάματα ø 1-8 mm
2   Ακροφύσιο για τελική στρώση αποπεράτωσης 

 ø 0,5-1,0 mm

Χειροκίνητο πιστόνι ξηρής εφαρμογής ø 32/38

15b Ακροφύσιο (με δαχτυλίδι) ø 32/27
15c Ακροφύσιο (με δαχτυλίδι) ø 38/32
15a Ακροφύσιο (με δαχτυλίδι) ø 32/18

18   Ακροφύσιο εκτόξευσης, άμμος
17   Εύκαμπτο ακροφύσιο

1  Πιστόλι με ρυθμιζόμενο άνοιγμα
2  Χοάνη
3  Υποδοχή σύνδεσης
4  Σωλήνας ø 13mm, μήκους 10m
5  45° Προσαρμογέας για εφαρμογές 

οροφών (απαιτείται ανεξάρτητος 
αεροσυμπιεστής)

1

2

3

4

5

1

2

1  Ακροφύσιο για κονιάματα  ø 1 to 8 mm
2   Ακροφύσιο για τελική στρώση αποπεράτωσης 

  ø 0.5-1.0 mm

1

2

15 b

15 c
1815 a

17
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Επισκευαστικά Υλικά Sika - Σχεδιασμένα για Εφαρμογή με Εξοπλισμό Ψεκασμού/Εκτόξευσης

Αντιδιαβρωτική προστασία / Γέφυρα πρόσφυσης

SikaTop® Armatec-110 EpoCem® 
Τσιμεντοειδούς βάσης, εποξειδικά τροποποιημένο, 
τριών συστατικών υλικό.

 

Sika® MonoTop®-910 
Τσιμεντοειδούς βάσης, ενός συστατικού. 

Επισκευαστικά κονιάματα: 
«Υγρή» μέθοδος εφαρμογής 

Sika® ΜonoTop® Dynamic
Ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλής 
θιξοτροπίας, ινοπλισμένο.

Sika® MonoTop®-622 Evolution
Τσιμεντοειδές, ενός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα 
με πυριτική παιπάλη.

Sika® MonoTop®-352 NFG  
Τσιμεντοειδές, τροποποιημένο με πολυμερή, ενός 
συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με ελαφροαδρανή 
και αναστολέα διάβρωσης.

Επισκευαστικά κονιάματα: 
«Ξηρή» μέθοδος εφαρμογής

Sikacrete® Gunite-103 
Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα 
που περιέχει πυριτική παιπάλη.

SikaCem® Gunite-133 
Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, τροποποιημένο με 
πολυμερή, επισκευαστικό κονίαμα με πυριτική παιπάλη.

SikaCem® Gunite-143
Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, τροποποιημένο με 
πολυμερή, επισκευαστικό κονίαμα με πυριτική παιπάλη 
για ταχεία ανάληψη αντοχών.

Σφραγιστικά πορώδους / Στρώσεις αποπεράτωσης

Sikagard®-720 EpoCem®  
Τριών συστατικών, εποξειδικά τροποποιημένο 
τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας, σφράγισης 
πορώδους και τελική στρώση.

Sika® MonoTop®-621 Evolution 
Τσιμεντοειδές, τροποποιημένο με πολυμερή, ενός 
συστατικού, με ιδιότητες τελικής στρώσης 
αποπεράτωσης.

SikaRep® Cosmetic
Τσιμεντοειδές, τροποποιημένο με πολυμερή, ενός 
συστατικού, κατάλληλο για εμφανή σκυροδέματα.

Αποτελεσματικό φράγμα διείσδυσης χλωριόντων, επίσης παρέχει 
αντιδιαβρωτική προστασία στον οπλισμό. Εξαιρετική γέφυρα πρόσφυσης με 
εκτεταμένο χρόνο εργασιμότητας για τα επισκευαστικά κονιάματα.
 

Γέφυρα πρόσφυσης για επισκευαστικά κονιάματα. Παρέχει επίσης 
αντιδιαβρωτική προστασία στο χαλύβδινο οπλισμό.

 

Κατάλληλο για επισκευές πάχους 1-3cm (σε μία στρώση), πολύ υψηλών 
μηχανικών αντοχών και ελεγχόμενης συρρίκνωσης. Δυνατότητα εφαρμογής 
με μυστρί και με ψεκασμό. Τροποποίηση του χρόνου πήξης με χρήση 
ρυθμιστή. Πιστοποιημένο βάσει ΕΝ 1504-3, R4.

Επισκευαστικό κονίαμα με εξαιρετική εργασιμότητα και εξαιρετικά μειωμένη 
συρρίκνωση. Περιέχει ίνες και πυριτική παιπάλη. Αναπτυγμένο ιδιαίτερα για 
εφαρμογή με την υγρή μέθοδο εκτόξευσης, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και 
με μυστρί.

Κονίαμα με ελαφροαδρανή και εξαιρετική εφαρμοσιμότητα και μειωμένη 
συρρίκνωση. Περιέχει πολυμερή και αναστολέα διάβρωσης (Τεχνολογία    
Sika® Ferrogard®).

Για μεγάλα πάχη και μεγάλους όγκους επισκευών. Παράγει πυκνές, με καλή 
πρόσφυση στρώσεις που μπορούν να φινιριστούν εύκολα.

Για πολύ μεγάλα πάχη, μεγάλους όγκους επισκευών, παρέχοντας πυκνές 
στρώσης, με καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα, με υψηλών προδιαγραφών 
φινίρισμα. Κατάλληλο για χρήση σε συστήματα Καθοδικής Προστασίας, στα 
οποία η ελαφρώς υψηλότερη ειδική αντιστασή του θα κατανέμει το ρεύμα 
πιο ομοιόμορφα στο πλέγμα ανόδου (αναφορά MottMacDonald 37423-4/98).

Για πολύ μεγάλα πάχη, μεγάλους όγκους επισκευών, παραγωγή πυκνών 
στρώσεων, με καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και υψηλών προδιαγραφών 
φινίρισμα. Αναπτύσσει πολύ υψηλές πρώιμες αντοχές.

Λεπτόκοκκο κονίαμα τελικής στρώσης, το οποίο είναι κατάλληλο για χημικώς 
επιθετικό περιβάλλον. Σύντομος χρόνος εσωτερικής ωρίμανσης.

Λεπτόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα και τελική στρώση προστασίας. Πολύ 
καλή πρόσφυση σε επιφάνειες με πλημμελή καθαρισμό, παλιές βαφές, κ.α.

Πολύ λεπτόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα για αποκατάσταση βλαβών σε 
κατασκευές με εμφανή σκυροδέματα.

n  Όγκος χοάνης: 6 lt
n Βάρος (κενό): 1,5 kg
n Απαιτήσεις αέρα: 220 lt/min
n Απαιτούμενη πίεση αέρα: 2-3 bar
n Ρυθμιζόμενο άνοιγμα

n  Διαδικασία: Υγρή μέθοδος ψεκασμού/εκτόξευσης
n  Όγκος μεταφοράς: 0.4 – 2.4 m3/h
n   Απόσταση μεταφοράς: 
    οριζοντίως έως 70m
n  Πίεση αντλίας: μέγιστη 25 bar
n   Διαστάσεις: 2290x680x1150 mm
n  Μηχανή: 400 V- 50 Hz
n  Χωρητικότητα δοχείου: 100 lt
n  Βάρος: 400 kg (συμπεριλαμβάνοντας τον 

αναμικτήρα)
 

n  Διαδικασία: Ξηρή μέθοδος    
ψεκασμού/εκτόξευσης

n   Όγκος μεταφοράς: ρότορας 
10 lt 5.2 m3/h 
16 lt 8.4 m3/h

n   Απόσταση μεταφοράς:  
οριζοντίως μέχρι 300m, καθέτως μέχρι 100 m

n   Διαστάσεις: 1700x800x1450 mm
n   Μηχανή: 400V/50 Hz/ 4,4 kW 

Συμπιεσμένος αέρας: 9m3/h 
n   Βάρος: 780 kg

n  Διαδικασία: Υγρή μέθοδος ψεκασμού/εκτόξευσης
n  Όγκος μεταφοράς: 0,4-2,4 m3/hr
n   Απόσταση μεταφοράς:  

οριζοντίως έως 70m
n  Πίεση αντλίας: μέγιστη 25 bar
n   Διαστάσεις: 2290x680x1150 mm
n  Μηχανή: 400 V- 50 Hz
n  Χωρητικότητα δοχείου: 100 lt
n  Βάρος: 400 kg    

(συμπεριλαμβάνοντας τον αναμικτήρα)

Χοάνη

Αντλία κονιαμάτων για την «υγρή» μέθοδο, π.χ. Putzmeister S5 EVTM με αναμικτήρα ΤΜ 100

Γενικών εφαρμογών αντλία ψεκασμού/εκτόξευσης ξηρών κονιαμάτων

Αντλία κονιαμάτων για την «υγρή» μέθοδο, π.χ. Putzmeister S5 EVTM με αναμικτήρα ΤΜ 100

Επισκευαστικά Υλικά Sika® για Εφαρμογή με Ψεκασμό/Εκτόξευση Προτεινόμενος Εξοπλισμός για Εφαρμογή με Ψεκασμό/Εκτόξευση

Προϊόν Κυριότερα πλεονεκτήματα Εξοπλισμός Τεχνική περιγραφή Εξοπλισμός ψεκασμού/εκτόξευσης
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Σημαντικές Λεπτομέρειες Εφαρμογής                       

για Εξειδικευμένα Συνεργεία Εφαρμογής

Επισκευές Σκυροδέματος      

υπό Δυναμική Καταπόνηση

Ωρίμανση
Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα τσιμέντου, έτσι και στην 
περίπτωση των κονιαμάτων εφαρμογής με ψεκασμό/εκτόξευση, η 
σωστή ωρίμανση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στα μίγματα 
με πολύ χαμηλό λόγο N/T, ακριβώς επειδή πρέπει να 
εξασφαλίσουμε ότι το απαιτούμενο νερό για την ενυδάτωση του 
τσιμέντου θα παραμείνει στη μάζα του μίγματος. 
Ο πίνακας αυτός αποτυπώνει την ποσότητα νερού που εξατμίζεται 
από την επιφάνεια σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
ωρίμανση σκυροδέματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα υπάρχει 
απώλεια νερού περίπου 0,6 λίτρων ανά m2 ανά ώρα (lt/ m2 hr). 

Κατανάλωση υλικού
Ο πίνακας κατανάλωσης υλικού στα δεξιά παρέχει μια ένδειξη 
του πόσο υλικό ενδέχεται να χρειαστεί λόγω τραχύτητας της 
επιφάνειας, διακυμάνσεων, υπερβολικού ψεκασμού και 
αναπήδησης.

Η ξηρή μέθοδος εφαρμογής προκαλεί πολύ μεγαλύτερη απώλεια 
λόγω αναπήδησης, αλλά παρέχει τη δυνατότητα αποφυγής του 
ασταρώματος της επιφάνειας και του καθαρισμού των 
σωληνώσεων λόγω απορρίψεων, όπως συμβαίνει  με την υγρή 
μέθοδο.

Εκτιμώμενες απαιτήσεις υλικού για το εκτοξευόμενο κονίαμα: 
(πυκνότητα 2,2 kg/lt)

Παράδειγμα: Πάχος στρώσης t=20mm, τραχύτητα επιφάνειας  
2mm, διακυμάνσεις επιφάνειας 2mm και παραπάνω ψεκασμός 
υλικού σε πάχος 1mm μας δίνει απαίτηση υλικού περίπου 64kg, 
θεωρώντας αναπήδηση περίπου 15%. Με αναπήδηση 25% η 
απαίτηση θα ήταν 70 kg/m2.
Σε κάθε έργο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα λογικό ποσοστό 
κατανάλωσης, βασιζόμενο στη σχετική εμπειρία του εργολάβου 
και στις δοκιμές.
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Γέφυρα πρόσφυσης; 
Για συνήθη επισκευαστικά υλικά, γέφυρα πρόσφυσης συνιστάται 
τόσο για εφαρμογή με μυστρί, όσο και για την υγρή μέθοδο 
ψεκασμού/εκτόξευσης. Τα επισκευαστικά κονιάματα τελευταίας 
τεχνολογίας (π.χ. Sika® ΜonoTop® Dynamic) δε χρειάζονται 
γέφυρα πρόσφυσης εάν το υπόστρωμα είναι καλά προετοιμασμένο 
(π.χ. κορεσμός τριχοειδών πόρων, ελάχιστη τραχύτητα 
υποστρώματος > 2mm, κτλ.). Σε ορισμένες περιστάσεις 
(εφαρμογή υπό δυναμικό φορτίο), απαιτείται γέφυρα πρόσφυσης 
όπως το SikaTop® Armatec -110 EpoCem® για να αυξηθεί η 
επιφάνεια επαφής στη διεπιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος και 
επισκευαστικού κονιάματος. 
Σε άλλες περιπτώσεις που ενδέχεται να απαιτηθεί γέφυρα 
πρόσφυσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προϊόντα όπως το 
Sika® ΜonoTop® 910 Ν. Στην ξηρή μέθοδο εφαρμογής δεν 
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Συνεπώς, όπως με όλα τα τσιμεντοειδή προϊόντα, έτσι και στην 
περίπτωση των κονιαμάτων που εφαρμόζονται με ψεκασμό/
εκτόξευση, η σωστή ωρίμανση παίζει ουσιώδη ρόλο.

Εργασίες επισκευών υπό δυναμικό φορτίο
Οι επισκευές σκυροδέματος συχνά πρέπει να διεξάγονται όταν η 
κατασκευή βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Οι κατασκευές που φέρουν 
δυναμικό φορτίο, όπως γέφυρες, σιλό, εργοστασιακά κτίρια, κτλ. 
υπάγονται σε δονήσεις και αυτό οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις για το 
επισκευαστικό σύστημα.
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504, Τμήμα 10 (Εφαρμογή επί τόπου στο έργο και Ποιοτικός 
Έλεγχος εργασιών) δεν έχει συμπεριλάβει ακόμη την κατάσταση που περιγράφεται 
ανωτέρω. Ακόμη και τα επισκευαστικά προϊόντα που εμπίπτουν στην υψηλότερη κατηγορία 
αντοχών βάσει ΕΝ 1504-3 (R4/R3) μπορεί επίσης να πρέπει να ελεγχθούν σχετικά με τη 
συγκολλησιμότητα τους όταν η εφαρμογή γίνεται υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Συνεπώς, η Sika συνιστά τη χρήση συστημάτων της σε εφαρμογές υπό δυναμικό φορτίο 
μόνο σε περιπτώσεις που τα συστήματα αυτά έχουν υποβληθεί σε ειδικούς, επιπλέον 
ελέγχους για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών τους κατά την εφαρμογή, καθώς επίσης 
και της συγκολλησιμότητάς τους και του τρόπου ωρίμανσής τους. (Αποτελέσματα ελέγχων 
είναι διαθέσιμα από τη Sika κατόπιν ζήτησης). 

Παράδειγμα χωρίς ωρίμανση
Θερμοκρασία αέρα 20 °C     Θερμοκρασία κονιάματος 20 °C
Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας 50%     Ταχύτητα ανέμου 20km/h

Σημαντική σημείωση: Είναι ουσιώδους σημασίας να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες 
απαιτήσεις των κατασκευών με δυναμικό φορτίο. Η πλειοψηφία των επισκευαστικών 
υλικών και συστημάτων που είναι διαθέσιμα στην αγορά είναι ελεγμένα μόνο σε 
περιπτώσεις στατικών φορτίων και κατά συνέπεια η εφαρμογή τους ενδέχεται να είναι 
κρίσιμη υπό περιπτώσεις δυναμικών φορτίων. Τα επισκευαστικά συστήματα που δεν 
είναι ειδικώς ελεγμένα για εφαρμογή υπό δυναμικό φορτίο ενδέχεται να μην 
αποδώσουν σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ανεξάρτητα από τη μέθοδο 
εφαρμογής τους.

Δοκιμή εφαρμογής σε κατασκευή υπό δόνηση

Εφαρμογή υπό Δυναμική Καταπόνηση με την «Ξηρή» Μέθοδο

Αντιδιαβρωτική προστασία SikaTop® Armatec-110 EpoCem®

Υλικό επισκευής και  SikaCem® Gunite-133 
τελική στρώση  Σύστημα ελεγμένο στο ινστιτούτο IBAC Aachen   
  σύμφωνα με ZTV-SIB SPCC II 

Εφαρμογή υπό Δυναμική Καταπόνηση με την «Υγρή» Μέθοδο

Αντιδιαβρωτική προστασία SikaTop® Armatec-110 EpoCem®

Γέφυρα πρόσφυσης SikaTop® Armatec-110 EpoCem®

Υλικό επισκευής και  Sika® MonoTop®-412 N
τελική στρώση  ή Sika® MonoTop®-412 NFG
  (Συστήματα ελεγμένα στο ΒΑΜ, Βερολίνο, TL BE-PCC)

απαιτείται συνήθως γέφυρα πρόσφυσης. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά 
την πρώτη στρώση το κλάσμα που παρουσιάζει τη λιγότερη 
πρόσφυση στην επιφάνεια είναι τα χονδρόκοκκα αδρανή, γεγονός 
που δημιουργεί μία στρώση πλούσια σε τσιμέντο και λεπτόκοκκα, η 
οποία δρα ως γέφυρα πρόσφυσης. Παρόλα αυτά, σε ιδιαίτερα 
απορροφητικά υποστρώματα, συνιστάται η χρήση γέφυρας 
πρόσφυσης, ακόμη και στις περιπτώσεις εφαρμογής με την ξηρή 
μέθοδο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το υπόστρωμα μπορεί να 
απορροφήσει το νερό ανάμιξης που χρειάζεται το κονίαμα για να 
ενυδατωθεί σωστά.
Ως γέφυρα πρόσφυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το                          
SikaTop® Armatec-110 EpoCem®, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις που 
απαιτείται φράγμα για τα χλωριόντα που δημιουργούνται λόγω 
υγρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται δύο εφαρμογές, εκ 
των οποίων η πρώτη θα πρέπει να ωριμάσει πριν την εφαρμογή της 
δεύτερης.

Σημείωση: Το ποσοστό της αναπήδησης στην ξηρή μέθοδο 
ψεκασμού/εκτόξευσης εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό 
παραγόντων, όπως είναι η ικανότητα και η εμπειρία του χειριστή, η 
απαιτούμενη πίεση, ο τύπος και η απόσταση του ακροφυσίου από 
το υπόστρωμα και η γωνία του προς αυτό. Οι ποσότητες 
αναπήδησης είναι υψηλότερες σε εφαρμογές οροφής από ότι σε 
κατακόρυφες εφαρμογές.

F/2 F/2F

Κατανεμητής φορτίου

Δυναμικό φορτίο

Εφαρμογή κονιάματος σε κατασκευή υπό δόνηση



Επισκευαστικά Συστήματα Εφαρμογής με Ψεκασμό/Εκτόξευση: Μελέτες Περιπτώσεων

State Highway 183, Γέφυρα πάνω από  
τη Λεωφόρο MacArthur, Texas, (ΗΠΑ)

Επισκευή και Ενίσχυση Γέφυρας

Το πρόβλημα

n  Εκτεταμένες βλάβες σε υποστυλώματα και δοκούς λόγω 
φωτιάς που προκλήθηκε από έκρηξη πετρελαιοφόρου.

Απαιτήσεις έργου

n  Ταχεία επισκευή σκυροδέματος για παράδοση σε 
κυκλοφορία όλων  των λωρίδων του αυτοκινητοδρόμου, όσο 
το δυνατόν συντομότερα.

n  Ενίσχυση των φερόντων στοιχείων της γέφυρας.

n  Ενίσχυση των υποστυλωμάτων και των δοκών που είχαν 
υποστεί βλάβη.

Η λύση Sika

n  Αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού με    
SikaTop® Armatec-110 EpoCem®.

n  Ταχεία επισκευή με χρήση υγρής μεθόδου ψεκασμού με 
Sika® MonoTop® -412N και SikaGrout® 312 (κονιάματα 
εφαρμογής με αντλία και χυτό αντίστοιχα). 

n  Ενεμάτωση των φερόντων στοιχείων με χρήση ενεμάτων 
της σειράς Sikadur®. 

n  Ενίσχυση των υποστυλωμάτων και των δοκών με ελάσματα 
Sika® CarboDur® και υφάσματα SikaWrap®.

n  Προστασία σκυροδέματος με βαφή γεφύρωσης ρωγμών 
Sikagard®-550 W Elastic για προστασία του σκυροδέματος 
από τη διείσδυση επιβλαβών ουσιών και των σύνθετων 
συστημάτων ενίσχυσης ενάντια στη μακροπρόθεσμη 
επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Δεξαμενή Πόσιμου Νερού,  
Kreuzlingen, Ελβετία

Επισκευή και Προστασία Σκυροδέματος, Σφράγιση

Το πρόβλημα

n  Βλάβες σκυροδέματος και διαρροή πόσιμου νερού από την 
κατασκευή.

Απαιτήσεις έργου

n  Επισκευή σκυροδέματος και τσιμεντοειδής στεγανοποίηση 
με προϊόντα που φέρουν ειδική πιστοποίηση για μόνιμη 
επαφή με πόσιμο νερό.

n   Στεγανοποίηση με κονίαμα υψηλής πυκνότητας και 
μειωμένου πορώδους για μείωση των διαρροών και της 
διαδικασίας υδρόλυσης  εφαρμογή με ψεκασμό.

n  Πολύ λείες επιφάνειες για ευκολία καθαρισμού.

Η λύση Sika

n  Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού με χρήση   
Sika® MonoTop® -910.

n  Επισκευή σκυροδέματος με Sika® MonoTop® Dynamic.

n  Χρήση υψηλής πυκνότητας, τσιμεντοειδούς 
στεγανοποιητικού κονιάματος SikaTop® 209 Reservoir , 
εφαρμοσμένο με υγρή μέθοδο ψεκασμού.

Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού, 
Μέλανας Δρυμός, Γερμανία

Επισκευή και Προστασία Δεξαμενών Καθίζησης

Το πρόβλημα

n  Διάβρωση σκυροδέματος λόγω επιθετικής δράσης όξινων 
υδάτων.

n  Χημική επίθεση και διάβρωση σκυροδέματος λόγω δράσης 
θειικών αλάτων.

n  Ρωγμές εξαιτίας θερμοκρασιακών διαφορών και 
κινητικότητας της κατασκευής.

n  Απώλεια αλκαλικής προστασίας και διάβρωση του 
οπλισμού του χάλυβα.

n  Ρωγμές και θρυμματισμός του σκυροδέματος.

Απαιτήσεις έργου

n  Επισκευή και αντικατάσταση σκυροδέματος που έχει 
υποστεί βλάβη.

n  Επισκευαστικά υλικά με πρόσφυση σε νωπές επιφάνειες.

n  Αδιαπέρατη προστασία έναντι επιθετικών λυμάτων 
(σύμφωνα με DIN 4030).

n  Ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης.

Η λύση Sika

n  Απομάκρυνση του σκυροδέματος που είχε υποστεί βλάβη 
με υδροβολή υψηλής πίεσης.

n  Αποκατάσταση διατομής με χρήση επισκευαστικών 
κονιαμάτων της σειράς Sika® MonoTop® με μέθοδο υγρού 
ψεκασμού/εκτόξευσης.

n  Εφαρμογή Sikagard® -720 EpoCem® ως κονίαμα 
εξομάλυνσης, σφράγισης μικροπορώδους και προστασίας, 
με ιδιότητες ταχείας ωρίμανσης.

n  Εφαρμογή βαφής προστασίας εποξειδικής 
λιθανθρακόπισσας Sika® Polixar F, λόγω έντονης χημικής 
προσβολής. 

Πύργος Ψύξης F, Εργοστάσιο Παραγωγής 
Ενέργειας, Weisweiler, Γερμανία

Επισκευή Σκυροδέματος και Δομητική Ενίσχυση

Το πρόβλημα

n  Μείωση της στατικής ακεραιότητας λόγω θρυμματισμένου 
σκυροδέματος, διάβρωσης του οπλισμού και ρωγμών στην 
εσωτερική πλευρά των τοιχωμάτων του πύργου ψύξης F.

Απαιτήσεις έργου

n Ταχεία αποκατάσταση (διακοπή λειτουργίας μόνο για 58   
    ημέρες).

n  Αντικατάσταση του σκυροδέματος που έχει υποστεί 
βλάβη, αύξηση του πάχους κάλυψης του σκυροδέματος 
και ενίσχυση της κατασκευής ενάντια σε καυσαέρια και 
υπεριώδη ακτινοβολία ταυτοχρόνως.

n  Ενίσχυση των κατασκευών σκυροδέματος.

Η λύση Sika

n  Τοπικές επισκευές χρησιμοποιώντας τη σειρά 
επισκευαστικών κονιαμάτων Sika® MonoTop®.

n  Αυξημένη κάλυψη σκυροδέματος και πάχος χρησιμοποιώ-
ντας SikaCem® Gunit-212 S με ξηρή μέθοδο εφαρμογής.

n  Ενίσχυση της κατασκευής με υφάσματα SikaWrap®.

n  Προστατευτική επίστρωση (εξωτερικώς) με   
Sikagard® -680 S για προστασία του σκυροδέματος από τη 
διείσδυση επιβλαβών ουσιών και των σύνθετων συστημάτων 
ενίσχυσης ενάντια στη μακροπρόθεσμη επίδραση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας.

n  Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων με SikaCor® -277.

n  Προστασία σκυροδέματος (εσωτερικώς) από καυσαέρια και 
υπεριώδη ακτινοβολία με ειδικά συστήματα επικαλύψεων 
Sikagard®-253 και Sikagard®-363.

* Επιπλέον προϊόντα και συστήματα Sika είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε ανατρέξτε στα αντίστοιχα     
   Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων 
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Οδηγός Εφαρμογής για Εξειδικευμένα Συνεργεία: 
Επισκευές Σκυροδέματος με Ψεκασμό/Εκτόξευση  

Η Sika είναι μία πολυεθνική εταιρία με ειδίκευση στα χημικά υλικά για την κατασκευή και τη βιομηχανία. Διαθέτει θυγατρικές 
εταιρίες παραγωγής, εμπορίας και πωλήσεων σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Η Sika είναι ο Παγκόσμιος Ηγέτης 
στην αγορά και την τεχνογνωσία στον τομέα των υλικών στεγανοποίησης, σφράγισης, συγκόλλησης, ενίσχυσης και προστασίας σε 
κτιριακές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού. Απασχολεί περίπου 13,000 εργαζόμενους παγκοσμίως, στις κατάλληλες θέσεις, 
ώστε να εγγυάται την επιτυχία των συνεργατών της.

Ο Συνεργάτης σας σε Παγκόσμιο Επίπεδο

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.

Επίσης διαθέσιμα από τη Sika
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Innovat ion & 
Consistency

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο 
Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή 
διαδικασία εφαρμογής.

SIKA
7452

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 700

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αττική - Ελλάδα
Τηλ. 210 81 60 600
Fax   210 81 60 606
www.sika.gr
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Δομητικές Συγκολλήσεις στις Κατασκευές
Ελαστικά και άκαμπτα συστήματα της Sika®

Τεχνική Υποστήριξη Συνεργείων για 
Εργασίες Επισκευής και Προστασίας 
Σκυροδέματος σε Καμινάδες και 
Πύργους Ψύξης
(Σύμφωνα με ΕΛΟΤ-ΕΝ 1504)

Visit Sika online special:

How can 100 years of 

experience help you?

sika.com/experience

Sika® Ferrogard® -903
Πολυλειτουργικός Aναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού 
για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 
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Sikagard®

Βαφές Προστασίας για Σκυρόδεµα
Νέες και Υφιστάµενες Κατασκευές
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Τεχνολογία και Συστήματα 
Υδροφοβικού Εμποτισμού Sika

Visit Sika online special:

How can 100 years of 

experience help you?

sika.com/experience
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Τεχνολογία και Συστήματα
για την Επισκευή και Προστασία 
του Οπλισμένου Σκυροδέματος 
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Επισκευή και Προστασία Κατασκευών 
Οπλισμένου Σκυροδέματος  
με Τεχνολογία Sika®

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504


