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Στεγανοποιητικές Σφραγίσεις 
Αρμών σε Κατασκευές

Sikaflex® 
(Πολυουρεθάνη)

Sikasil® (Σιλικόνη)

Sikacryl® 
(Ακρυλικό) Sika®

Για Επαγγελματικές  
Σφραγίσεις και Συγκολλήσεις

Τρόπος Χρήσης
Προετοιμασία επιφάνειας
Για όλα τα σφραγιστικά, το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.
Απομακρύνετε σαθρά υπολείμματα που επηρεάζουν την πρόσφυση.
Εφαρμογή
Συστήνεται η εξομάλυνση των σφραγίσεων μέσα σε 5-10 λεπτά μετά την 
εφαρμογή με μία σπάτουλα που έχει  βραχεί με σαπουνόνερο για την πολυ-
ουρεθάνη και τη σιλικόνη ή με νερό για τα ακρυλικά. 
Απευθυνθείτε στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες για ειδικά προβλήμα-
τα. Ανατρέξτε στα σχετικά Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων για λεπτομέρειες.

Διαστολικοί αρμοί • •

Αρμοί γύρω 
από κουφώματα

• • • •

Επικόλληση
(πλακάκια, ξύλο κ.τ.λ.)

• •

Αρμοί δαπέδων • •

Εσωτερικές ρωγμές • •

Χώροι υγιεινής •  • •

Υαλοκατασκευές •

• •  Κύρια χρήση       •  Δυνατότητα χρήσης

Sikaflex ® Construction
Sikaflex ® 11FC +

Sikasil ® C

Sanisil ®
Sikacryl ®

 S

Οδηγός
Εφαρμογής

Sikacryl® S
Σφραγιστικό ακρυλικής βάσης  
για αρμούς μικρής κινητικότητας 
και ρωγμές

Ιδιότητες
 � Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώ-

ματα, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, αλουμίνιο
 � Καλή ανθεκτικότητα
 � Υψηλής αντοχής
 � Εφαρμόζεται και εξωτερικά υπό                  

ξηρές συνθήκες περιβάλλοντος

Εφαρμογές
 � Σφράγιση αρμών γύρω  

από πόρτες και παράθυρα
 � Σφράγιση ρωγμών

Χρώματα: Λευκό

Ο τοπικός σας συνεργάτης Sika®

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν από κάθε χρήση.

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

©
 S

ik
a 

H
el

la
s 

AB
EE

 / 
v.

03
12

 / 
H

E#
00

14
4

Τεχνική 

Εξυπηρέτηση

801 700
sika
7452



Στεγανοποιητικές Σφραγίσεις Αρμών σε Κατασκευές

Sikaflex® Construction
Σφραγιστικό πολυουρεθάνης,  
για αρμούς έως 35 mm

Ιδιότητες
 � Εύκολη στη χρήση
 � Λείο, επαγγελματικό φινίρισμα
 � Εξαιρετική αντοχή  

και ανθεκτικότητα

Εφαρμογές
 � Στεγανοποίηση αρμών σε τούβλα, 

ξύλα, μέταλλα, PVC
 � Αρμοί σε τοίχους, δάπεδα, μπαλ-

κόνια, κουφώματα
 � Διαστολικοί αρμοί

Χρώματα: Λευκό, Γκρι.

Sikaflex® 11FC+

Ελαστικό σφραγιστικό και 
συγκολλητικό πολυουρεθάνης 

Ιδιότητες
 � Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά δομικά υλικά
 � Συγκόλληση και σφράγιση σε 1 υλικό
 � Ανθεκτικό σε δονήσεις

Εφαρμογές
 � Επικόλληση κεραμιδιών, συλλεκτήρων 

νερού, απορροών κ.τ.λ.
 � Επικόλληση σοβατεπιών, πανέλων,  

προφίλ κ.τ.λ.
 � Επικολλήσεις διακοσμητικών στοιχείων
 � Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών
 � Σφράγιση αρμών δαπέδων

Χρώματα: Λευκό, Γκρι, Καφέ, Μπεζ.

Sikasil® C
Σφραγιστικό σιλικόνης, 
για κατασκευαστικούς αρμούς, 
είδη υγιεινής κ.α.

Ιδιότητες
 � Ουδέτερης ωρίμανσης
 � Εφαρμογή σε πορώδη και μη πορώδη υποστρώματα 
 � Μεγάλη ελαστικότητα
 � Ανθεκτικό σε βακτηρίδια
 � Ανθεκτικό σε καιρικές επιδράσεις 

και υπεριώδη ακτινοβολία

Εφαρμογές
Κατάλληλο για γενικές εσωτερικές  
και εξωτερικές χρήσεις  
και όπου υπάρχουν πιθανότητες  
ανάπτυξης μούχλας

Χρώματα: Διάφανο.

Sanisil® 

Σφραγιστικό σιλικόνης, 
για ειδικές εφαρμογές σε είδη υγιεινής

Ιδιότητες
 � Χωρίς διαλύτες
 � Περιέχει μυκητοκτόνο
 � Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα
 � Εξαιρετική ελαστικότητα

Εφαρμογές
Σφράγιση σε είδη υγιεινής,  
κουζίνες, κ.τ.λ.

Χρώματα: Λευκό, Διάφανο.


