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Συστήματα Συγκόλλησης SikaBond® 
για Ανθεκτικές Συγκολλήσεις  
Υψηλής Αισθητικής



Βιώστε την αίσθηση  
των Ξύλινων Δαπέδων
Ιδιωτικές κατοικίες, μουσεία, γραφεία, χώ-
ροι ψυχαγωγίας, κτλ., όλοι οι χώροι έχουν 
την ανάλογη δυναμική που τους δίνει ο 
σχεδιασμός τους. Προφανώς τα χρησιμο-
ποιούμενα υλικά παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο. Το ξύλο σαν ένα φυσικό υλικό με 
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημι-
ουργήσει ένα ζεστό περιβάλλον, υψηλών 
αισθητικών απαιτήσεων. Αυτός είναι ένας 
από τους λόγους για τους οποίους τα ξύλι-
να δάπεδα έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή 
τα τελευταία χρόνια. Σε συνδυασμό με μο-
ντέρνο σχεδιασμό, ένα ξύλινο δάπεδο δη-
μιουργεί ένα αισθητικά κομψό περιβάλλον 
ενώ προσφέρει αναλλοίωτη ποιότητα.

Τέλεια Ξύλινα Δάπεδα, 
μασίφ ή βιομηχανικά  
επεξεργασμένα



Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων
Κατά παράδοση, τα ξύλινα δάπεδα το-
ποθετούνταν είτε με μηχανικά μέσα ή με 
χρήση άκαμπτων συγκολλητικών. Οι εύκα-
μπτες συγκολλήσεις όμως υιοθετούνται 
πλέον ως συνήθης πρακτική. Εν γένει, 
τα μασίφ και βιομηχανικά επεξεργασμένα 
ξύλινα δάπεδα πρέπει να διατηρούν την 
άψογη εμφάνισή τους για πολλά χρόνια. 
Τα συστήματα ελαστικής συγκόλλησης 
SikaBond® ικανοποιούν πλήρως τις 
απαιτήσεις υψηλής αξιοπιστίας.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν 
τα συστήματα ελαστικής συγκόλλησης 
SikaBond® επηρεάζουν όλους θετικά:
Οι αρχιτέκτονες και διακοσμητές έχουν 
περισσότερες προοπτικές για ικανοποίηση 
των σχεδιαστικών τους απαιτήσεων. Οι 
εφαρμοστές έχουν πλέον στα χέρια τους 
ένα αξιόπιστο σύστημα εγκατάστασης για 
όλους σχεδόν τους τύπους υποστρώματος 
και ξύλινων δαπέδων κι έτσι μπορούν να 
αισθάνονται αυτοπεποίθηση ακόμη και 
στις πιο κρίσιμες περιοχές και δύσκολες 
περιπτώσεις. Στους πελάτες προσφέρεται 
ένα δάπεδο εγκατεστημένο σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, το οποίο ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις τους και διατηρεί την εμφάνισή 
του στο χρόνο.

Από την πλευρά της οικονομικής αποδο-
τικότητας, τα συστήματα ελαστικής συ-
γκόλλησης SikaBond®, μέσω ισχυρής 
και ελαστικής συγκόλλησης παρέχουν 
αξιοπιστία και γρήγορη εγκατάσταση, η 
οποία προσφέρει αξιοσημείωτα οικονομικά 
πλεονεκτήματα. 

…μεγάλης διάρκειας



Περισσότερη Ελευθερία Σχεδιασμού
Μέσω χρήσης φυσικών και τροπικών 
σκληρών ξύλων, δίνεται η δυνατότητα 
απεριόριστων επιλογών στο σχεδιασμό δι-
ακοσμητικών ψηφίδων και μοτίβων. Για όλα 
αυτά όμως πρέπει να χρησιμοποιηθεί το 
κατάλληλο συγκολλητικό μέσο. Με χρήση 
των συστημάτων ελαστικής συγκόλλησης 
SikaBond® δεν υπάρχει πλέον σχεδόν 
κανένας περιορισμός στη δημιουργικότη-
τα. Οι δυνατοί συνδυασμοί δεν εξαντλού-
νται μόνο στις τοποθετήσεις ξύλου, αλλά 
καθίστανται δυνατοί οι συνδυασμοί με 
άλλα υλικά, όπως γρανίτης, κεραμικά ή 
μέταλλα. Η τοποθέτηση ξύλου σε μεγάλες 
επιφάνειες, χωρίς ανάγκη παρουσίας 
αρμών διαστολής καθιστά δυνατή την υλο-
ποίηση κάθε απαίτησης σχεδιασμού.

Περισσότερη άνεση
Δεν είναι μόνο ο απεριόριστος αριθ-
μός εφαρμογών που καθιστά τη χρήση 
συστημάτων ελαστικής συγκόλλησης 
SikaBond® ως την πρώτη επιλογή. Οι 
κόλλες αυτές ικανοποιούν όλες τις απαιτή-
σεις για μια εξαιρετική εφαρμογή. Μερικά 
από τα πλεονεκτήματα των συστημάτων 
ελαστικής συγκόλλησης SikaBond® 
περιλαμβάνουν: μέγιστη άνεση κατά το 
βάδισμα, αξιοσημείωτη ηχομόνωση, ελα-
χιστοποιημένα κενά μεταξύ των ξύλινων 
σανίδων, εργασία υπό υγρές συνθήκες με 
χρήση κατάλληλου φράγματος υγρασίας, 
ταχεία επαναχρησιμοποίηση του χώρου 
χωρίς παρουσία οσμών.

…..νέες προοπτικές για 
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες…..



Τα κυριότερα πλεονεκτήματα εν συντομία
   Συγκόλληση υψηλής συνάφειας που προ-
στατεύει το υπόστρωμα

   Εξαιρετικά δάπεδα μακράς ανθεκτικότητας
   Ιδανικά για ξύλα τα οποία είναι δύσκολα 
να συγκολληθούν, όπως οξιά ή μπαμπού

  Ταχεία και εύκολη εγκατάσταση
 Μείωση κτυπογενών* θορύβων – IIC 59
  Μείωση μετάδοσης θορύβου - STC 60
   Κατάλληλα για ανομοιόμορφα υποστρώματα
  Πολύ μεγάλο φάσμα συγκόλλησης
  Ωρίμανση χωρίς συρρίκνωση
  Χωρίς διαλύτες
  Χαμηλά επίπεδα εκπομπών: EC1
   Συμβατά με συστήματα ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης 

*«Κτυπογενής» λέγεται ο ήχος που παράγεται 

από τη σύγκρουση δύο στερεών σωμάτων

……..και Εφαρμοστές

Περισσότερη Αξιοπιστία  
και Αποδοτικότητα
Τα συστήματα ελαστικής συγκόλλησης 
SikaBond® παρέχουν ομοιόμορφη 
κατανομή τάσεων και προστατεύουν έτσι 
το υπόστρωμα. Οι κόλλες είναι χαμηλών 
εκπομπών και προσφέρουν μέγιστη αξι-
οπιστία σε κρίσιμες περιοχές, ακόμη και 
κάτω από δύσκολες κλιματικές συνθήκες 
ή σε περιπτώσεις εκ φύσεως δύσκολης 
ποιότητας ξύλων.

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα 
επίπεδα υγρασίας είναι πολύ ψηλά 
για εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων, το 
προϊόν Sika®	Primer	MB	μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής επιφα-
νειακής υγρασίας, μειώνοντας έτσι τους 
χρόνους αναμονής σε περιπτώσεις νέου 
υποστρώματος.

Ελαστική συγκόλληση 
πλήρους κάλυψης

Σύστημα  
Sika AcouBond
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Συστήματα Συγκόλλησης SikaBond® για ανθεκτικές 
συγκολλήσεις υψηλών αισθητικών απαιτήσεων

Σειρά Προϊόντων

Οι κόλλες

Τα Φύλλα

Προϊόν Χρώμα Πυκνότητα Πάχος Πλάτος Μήκος m2/Ρολό

Sika®Layer-03 Γκρι 30 kg/m3 3 mm 1500 mm 16.7 m 25 m2/Ρολό

Sika®Layer-05	 Γκρι	 30 kg/m3 5 mm 1500 mm 13.3 m 20 m2/Ρολό

Τα φύλλα Sika®Layer-03 και Sika®Layer-05 είναι κατασκευασμένα από αφρό πολυμερούς και αποτελούν μέρος του Συστήματος 
Sika®	AcouBond, το οποίο ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις μείωσης θορύβου. 1 ρολό Sika®Layer-03/05 απαιτεί 
περίπου 1 κουτί φύσιγγες SikaBond®	Τ-52/Τ-53/Τ-62 20x600ml.

Όλες οι κόλλες παρκέτων / ξύλινων δαπέδων SikaBond® είναι ενός συστατικού. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε αναφερθείτε  
στα αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.

PU, Κόλλες χωρίς διαλύτες Κόλλες χωρίς διαλύτες Εφαρμογές PU, Κόλλες με διαλύτες

SikaBond®-T54	 SikaBond®-T64	 Πλήρης συγκόλληση επιφάνειας SikaBond®-T55

SikaBond®-T52	 SikaBond®-T62	 Sika®	AcouBond	 SikaBond®-T53
  System
  Εφαρμογή σε κορδόνι 

Επίσης διαθέσιμα από τη Sika

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι Αττικής
Τηλ. +30 210 8160600
Fax. +30 210 8160606
www.sika.gr

Ο τοπικός σας συνεργάτης Sika®

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


