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Sikaflex ®-11 FC+

Sikaflex ®-11 FC+

Το μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό 
και συγκολλητικό πολλαπλών 
χρήσεων

Εφαρμογή
Σφράγιση με Sikaflex® -11 FC+

n �Το�υπόστρωμα�θα�πρέπει�να�είναι�καθαρό�και�στεγνό,�
απαλλαγμένο�από�λιπαρές�ουσίες,�σκόνη�και�χαλαρά�
σωματίδια

n��Καλύψτε�τις�άκρες�του�αρμού�με�ταινία�
μασκαρίσματος

n  Τοποθετήστε�το�κορδόνι�υποστήριξης�αρμού,�
το�οποίο�θα�πρέπει�να�έχει�διάμετρο�20-30%�
μεγαλύτερη�του�πλάτους�του�αρμού

n Εφαρμόστε�αστάρι�εάν�απαιτείται
n  Εφαρμόστε�το�σφραγιστικό�με�πιστόλι�χειρός�ή�
αέρος

n��Εξομαλύνετε�το�σφραγιστικό�με�καμπύλη�σπάτουλα
n  Απομακρύνετε�τις�ταινίες�μασκαρίσματος�πριν�
ξεκινήσει�η�ωρίμανση�του�σφραγιστικού

n  Εφαρμόστε�λειαντικό�υγρό�στην�επιφάνεια�του�αρμού�
για�τέλειο�φιρίνισμα

Συγκόλληση με Sikaflex® -11 FC+

n Στερέωση
n Σφράγιση
n Πλήρωση

Εφαρμόστε�σημειακά�
ή�απλώστε�κορδόνια�
πάνω�στην�κατάλληλα�
προετοιμασμένη�
επιφάνεια�συγκόλλησης,�
αφήνοντας�απόσταση�
μερικών�εκατοστών

Πάχος�συγκόλλησης�
ανάλογα�με�το�προφίλ�
και�την�επιπεδότητα�της�
επιφάνειας:�1-3mm.�-�
Πιέστε�το�τμήμα�που�
θέλετε�να�συγκολλήσετε�
πάνω�στο�συγκολλητικό

Στοιχεία�που�δεν�έχουν�
τοποθετηθεί�σωστά,�
μπορούν�εύκολα�να�
αποσυναρμολογηθούν�
και�να�επανατοποθε-
τηθούν�εντός�μερικών�
λεπτών�από�την�
εφαρμογή

Η�βέλτιστη�συγκόλληση�
εξασφαλίζεται�μετά�από�
την�πλήρη�ωρίμανση�
του�Sikaflex®-11�FC+,�
δηλαδή�μετά�από�24�
έως�48�ώρες�στους�
+23°C�για�πάχη�μεταξύ�
2�και�3�mm.

Τεχνογνωσία
από τα Μεγάλα Έργα
στη διάθεσή σας

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς�15�
14568,�Κρυονέρι�Αττικής�
Τηλ.�+30�210�81�60�600�
Fax.�+30�210�81�60�606�
www.sika.gr

Iσχύουν�οι�πιο�πρόσφατοι�Γενικοί�Όροι�Πώλησης.
Παρακαλούμε�συμβουλευτείτε�τα�Φύλλα�Ιδιοτήτων�Προϊόντων�πριν�απο�κάθε�χρήση.

O�τοπικός�σας�συνεργάτης�Sika®
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Sikaflex ®-11 FC+

Το�Sikaflex®-11�FC+�είναι�ενός�συστατικού�πολυουρεθανικό�
σφραγιστικό�και�συγκολλητικό�πολλαπλών�χρήσεων,�
κατάλληλο�για�εσωτερικές�και�εξωτερικές�εφαρμογές.

Το Sikaflex® -11 FC+ είναι κατάλληλο για:

Συγκόλληση
Ιδιαίτερα�ισχυρή,�μόνιμη�
πρόσφυση�με�εξαιρετικές�
ιδιότητες�ωρίμανσης�
και�θιξοτροπίας�(δεν�
κρεμάει)�

Σφράγιση
Μόνιμα�ελαστικό�
και�ανθεκτικό�στους�
κραδασμούς�και�τις�
μετακινήσεις�λόγω�
θερμοκρασιακών�
μεταβολών

Πλήρωση
Στεγανό�και�μόνιμα�
ελαστικό�πληρωτικό�
υλικό,�που�μπορεί�να�
χρησιμοποιηθεί�σε�
περιπτώσεις�ρωγμών*

Ισχυρή πρόσφυση και μόνιμη ελαστικότητα!

Διαθέσιμο σε τέσσερα χρώματα

Γκρι Λευκό Μπεζ Καφέ

Το Sikaflex® -11 FC+ είναι ελαστικό με υψηλή αντίσταση σε 
κραδασμούς και θερμοκρασιακές μεταβολές

Το Sikaflex® -11 FC+ είναι η ιδανική 
λύση για  κατασκευαστές, μονωτές 
και για όλους τους επαγγελματίες 

των κατασκευών.

Εύκολο στην εφαρμογή
n  Λιγότερη�δύναμη�για�εξαγωγή�του�υλικού
n  Ταχύτερη�ολοκλήρωση�εργασιών�–�εξοικονόμηση�χρόνου
n  Ελαχιστοποίηση�λαθών�εφαρμογής

*�Για�δυναμικές�ρωγμές

Πολύ κοντό κορδόνι αποκοπής
n  Καθαρή�εφαρμογή
n  Οικονομία�χρόνου

Εφαρμογή σε μεγάλο εύρος επιφανειών
n  Εξοικονόμηση�χρόνου�–�ελάχιστη�προετοιμασία�
υποστρώματος

n  Κατάλληλο�για�όλα�σχεδόν�τα�δομικά�υλικά,�συμπεριλαμβά-
νοντας�σκυρόδεμα,�κονιάματα,�κεραμικά,�ξύλο,�
γαλβανισμένα�μέταλλα,�χάλυβα,�PVC

Εντελώς άοσμο – χωρίς διαλύτες
n  Φιλικό�προς�τον�εφαρμοστή
n  Ικανοποίηση�τελικού�χρήστη

Ανθεκτικό σε καιρικές επιδράσεις και 
ηλιακή ακτινοβολία
n  Εξαιρετική�ανθεκτικότητα,�ακόμη�και�υπό�τις�δυσκολότερες�
περιβαλλοντικές�συνθήκες�έκθεσης

n  Σταθερό�σε�υπεριώδη�ακτινοβολία�–�μακροπρόθεσμα�
υψηλή�αισθητική�

Ωρίμανση χωρίς φυσαλίδες και 
συρρίκνωση
n  Εξαιρετική�απόδοση
n  Μακροπρόθεσμα�καλή�συμπεριφορά�

Τρέχοντα μέτρα αρμού ανά φύσιγγα 300 ml

Πλάτος�αρμού: 10�mm 15�mm 20�mm 25�mm 30�mm

Βάθος�αρμού: 10�mm 12-15�mm 17�mm 20�mm 25�mm
Μήκος�αρμού�/�
300�ml: ~3�m ~1.5�m ~ 0.9�m ~ 0.6�m ~ 0.4�m

Θεωρητική Κατανάλωση


