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Sika® MiniPack High Temperature Resistance 
 

Sika
®

 MiniPack High Temperature 

Resistance 

Ενός συστατικού κονίαμα για υψηλές θερμοκρασίες 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το Sika
®
 MiniPack High Temperature Resistance είναι ενός συστατικού, ταχείας 

πήξης κονίαμα για χρήση σε τοποθέτηση πυρίμαχων πλίνθων, καθώς και για την 
κατασκευή και επισκευή στοιχείων που υποβάλλονται σε θερμότητα φλόγας. 

Εφαρμογές  Κατασκευή και επισκευή στοιχείων που υποβάλλονται σε θερμότητα φλόγας, 
όπως ψησταριές, τζάκια, φούρνοι, κ.α. 

 Σχεδιασμένο τόσο για επιχρίσεις, όσο και για τοποθέτηση πυρίμαχων 
κεραμικών, τσιμεντένιων μπλοκ, πλακιδίων terracota που καταπονούνται από 
υψηλές θερμοκρασίες 

 Ως επίχρισμα σε περιβάλλον που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες 
(1200

0
C)  

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Υψηλή θερμική αντοχή, έως τους 750
0
C 

 Ταχεία ανάληψη αντοχών 

 Ανθεκτικό σε θειικά και χλωριόντα 

 Ανθεκτικό σε οξέα με pH>4 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση /Χρώμα Γκρι σκόνη  

Συσκευασία 5 kg πλαστικούς σάκους 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και 
σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5

0
 έως 

+35
0
C. 

Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

 

Χημική Βάση Προϊόν με βάση αργιλικό τσιμέντο και αδρανή με υψηλή αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες 

Πυκνότητα Πυκνότητα ξηρού κονιάματος:     1,759 kg/lt 

Πυκνότητα φρέσκου κονιάματος: 1,964 kg/lt 

Κοκκομετρία Dmax: 2 mm  
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Πάχος Στρώσης 20 mm μέγιστο 

Μηχανικές / Φυσικές 
Ιδιότητες  

Θλιπτική Αντοχή 37,9 MPa μετά από 24 ώρες                                                                    

Καμπτική Αντοχή 5,6 MPa μετά από 24 ώρες                                                                     

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Κατανάλωση Εξαρτάται από την αδρότητα του υποστρώματος και το πάχος της εφαρμοσμένης 
στρώσης.  

Ενδεικτική κατανάλωση:  ~ 1,8 kg σκόνης / cm / m
2
  

Ποιότητα Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να υγιές, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, 
τσιμεντοεπιδερμίδα, λιμνάζοντα νερά, σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια, 
λάδια, λιπαρές ουσίες, καθώς και από ο,τιδήποτε άλλο μειώνει την πρόσφυση.  

Προετοιμασία 
Υποστρώματος / 
Αστάρωμα 

Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων ή σε πολύ απορροφητικά 
υποστρώματα, διαβρέξτε το υπόστρωμα μέχρι κορεσμού (η επιφάνεια πριν την 
εφαρμογή δε θα πρέπει να έχει στάσιμα νερά και θα πρέπει να έχει όψη γκρι-ματ). 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη 

Οδηγίες Εφαρμογής 
 

Ανάμειξη 11-13% με νερό 

Χρόνος Ανάμειξης Αδειάστε τη συνιστώμενη ποσότητα νερού σε ένα καθαρό δοχείο. 

Προσθέστε τη σκόνη στο νερό ενώ αναμειγνύετε συνέχεια. Αναμείξτε για 
τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι λήψης υλικού ομοιογενούς και ικανοποιητικής 
συνεκτικότητας. 

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Εφαρμόστε με σπάτουλα. 

Τα τούβλα που θα έρθουν σε επαφή με το κονίαμα θα πρέπει να εμβαπτιστούν σε 
νερό για 10 λεπτά τη χρήση τους.  

Συντήρηση Εργαλείων Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό 
εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό 
που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. 

Χρόνος Εργασιμότητας ~ 1ώρα (στους +20°C) 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

- Συνιστάται αναμονή 1 εβδομάδας πριν την έκθεση του κονιάματος σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Επίσης η έκθεση του κονιάματος θερμότητα να μη γίνεται 
απότομα, αυξάνοντας σταδιακά τη θερμοκρασία του χώρου. 

- Μην εφαρμόζετε όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού, βροχής, δυνατού ανέμου ή 
σε περιπτώσεις άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. 

- Σε ακραίες καιρικές συνθήκες (ισχυρός άνεμος ή υψηλές θερμοκρασίες), είναι 
απαραίτητο να ψεκάζεται το κονίαμα με νερό για να αποφευχθεί πρόωρη 
ξήρανσή του (1 ημέρα μετά την εφαρμογή του).   

Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 
να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

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. 
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Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

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