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EN 1504-2 08 0921 

 

Sikagard
®

 PoolCoat 

Υδατικής βάσης βαφή για κολυμβητικές δεξαμενές 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Η Sikagard
®
-Poolcoat είναι ενός συστατικού, έγχρωμη, υδατικής βάσης βαφή 

διασποράς με εξαίρετη αντοχή στο νερό. 

Εφαρμογές  Ως προστατευτική βαφή σε δεξαμενές κατασκευασμένες από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

 Σε επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοειδών κονιαμάτων, ινοπλισμένου 
τσιμέντου και χλωριωμένου καουτσούκ 

 Σε κολυμβητικές δεξαμενές δημόσιας χρήσης, με χρήση συστήματος 
καθαρισμού βασισμένου σε χλώριο   

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Μεγάλη αντοχή σε ασβεστοποίηση 

 Υψηλής χρωματικής σταθερότητας 

 Ανθεκτική σε λοσιόν & αντηλιακά λάδια 

 Υψηλή ανθεκτικότητα σε νερό και χημικά 

 Μπορεί να επικαλύψει υφιστάμενες βαφές χλωριωμένου καουτσούκ 

 Εύκολη στον καθαρισμό και την απολύμανση 

 Αύξηση των χρονικών διαστημάτων συντήρησης  

 Ανθεκτική σε νερό κολυμβητικών δεξαμενών σύμφωνα με DIN 19643-2 

Δοκιμές 
 

Εγκρίσεις / Πρότυπα  Ενός συστατικού, υδατικής βάσης έγχρωμη βαφή διασποράς με υψηλή 
ανθεκτικότητα σε επαφή με νερό, σύμφωνα με ΕΝ 1504-2:2004, Αρχές 1,2 – 
Μέθοδοι 1.3, 2.2. Σύμφωνο με το Παράρτημα ZA του Πίνακα ZA.1 του προτύπου. 

DoP 02706010010000002 1008, πιστοποιημένο από τον οργανισμό πιστοποίησης 
του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο 0921, με αριθμό πιστοποιητικού 0921-
CPR-2017 και φέρει τη σήμανση CE. 
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Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος 

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα White, Adriablau, New Blau 32, New adriablau, RAL 1013, Lake Green, Black. 
Περισσότερες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.  
Ελαφριές χρωματικής αποκλίσεις μπορεί να παρουσιαστούν λόγω των α’ υλών των 
χρωστικών.  

Συσκευασία Δοχεία των 10 lt  

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και 
σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερές και ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από 
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.  

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα 1,3 kg/lt 

Περιεχόμενο Σε Στερεά  ~ 47 (κατά όγκο) / ~ 60 (κατά βάρος) 

Θεωρητικό Πάχος 
Στρώσης 

77 mm υγρού φιλμ (με κατανάλωση 100 gr/m2
) 

35 mm ξηρού φιλμ (με κατανάλωση 100 gr/m2
) 

Χημική Αντοχή  Επίδραση χημικών: 
Ανθεκτικό σε όξινα και αλκαλικά καθαριστικά, απολυμαντικά και χλωριωμένο νερό 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας. Δεν είναι ανθεκτικό σε διαλύτες.   

Ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις Εφαρμογής/Περιορισμοί για πρόσθετες 
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία/απολύμανση των 
κολυμβητικών δεξαμενών. 

Θερμική Αντοχή Ξηρή θερμότητα +60
ο
C, 

Υγρή θερμότητα, ζεστό νερό +30
ο 

C. 

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Διάταξη Συστήματος Σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα: 

Σφράγιση πορώδους:    2 x Sikagard
®
 720 EpoCem

® 
 

Αστάρι:                          1  x Sikagard
®
 PoolCoat αραιωμένο με νερό 5% 

Βαφή:                            1-2 x Sikagard
®
 PoolCoat  

 

Πολυκαιρισμένες βαφές χλωριωμένου καουτσούκ: 

1-2 x Sikagard
®
 PoolCoat 

Η κάθε στρώση θα πρέπει να έχει κατανάλωση 150 gr/m
2
. 

 

Πολυμερείς επιστρώσεις: 

Το Sikagard
®
 PoolCoat δεν είναι κατάλληλο για στέρνες κατασκευασμένες με 

ινωπλισμένα πολυμερή υάλου, λόγω της επικινδυνότητας δημιουργίας ωσμωτικών 
φυσαλίδων. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε για συμπληρωματικές 
συμβουλές στο Τεχνικό Τμήμα.  

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Κατανάλωση  Κατανάλωση με απώλειες 20% υλικού  

Πάχος στρώσης ξηρού φιλμ Κατανάλωση ανά στρώση 

50 μm ~ 0.15 kg/m
2
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Ποιότητα   
Υποστρώματος 

Το υπόστρωμα από σκυρόδεμα πρέπει να είναι υγιές και επαρκούς αντοχής σε 
θλίψη (τουλάχιστον 25 N/mm

2
) με ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 1.5 N/mm

2
. 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι χωρίς τσιμεντοεπιδερμίδα, προηγούμενες 
επιστρώσεις,  καθώς και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως λάδια, 
λιπαρές ουσίες, υλικά επιφανειακής ωρίμανσης και προϊόντα οξειδώσεως 
(σκουριά).  

Σε περίπτωση αμφιβολίας, πραγματοποιήστε πρώτα έλεγχο σε μια περιοχή 
δοκιμής. 

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Σκυρόδεμα / Τσιμεντοκονιάματα 

Η επιφάνεια πρέπει να προετοιμάζεται μηχανικά χρησιμοποιώντας αμμοβολή ή 
υδροβολή υψηλής πίεσης για την απομάκρυνση της τσιμεντοεπιδερμίδας, ώστε να 
επιτευχθεί επιφάνεια ανοιχτής δομής. 

Σκυρόδεμα χαμηλών αντοχών πρέπει να απομακρύνεται και επιφανειακές ατέλειες 
όπως τρύπες και κενά πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως. 

Επισκευές στο υπόστρωμα, πλήρωση ανοιγμάτων / κενών και εξομάλυνση επιφανείας 
πρέπει να διεξάγονται χρησιμοποιώντας το Sikagard

®
 720 EpoCem

®
. Ανατρέξτε στο 

Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για αναλυτικές πληροφορίες προετοιμασία/εφαρμογής 
/ωρίμανσης του υλικού.  

Σκόνη, χαλαρά και σαθρά υλικά πρέπει να απομακρύνονται πλήρως από όλες τις 
επιφάνειες πριν την εφαρμογή του προϊόντος, κατά προτίμηση με βούρτσα και/ή 
σκούπα αναρρόφησης 

Πολυκαιρισμένες επιστρώσεις/βαφές:  

Πολυκαιρισμένες, καλά διατηρημένες και καθαρισμένες βαφές χλωριωμένου 
καουτσούκ πρέπει να εκτραχυνθούν με μηχανικά μέσα απότριψης / ισχνής 
αμμοβολής.  

Πολυκαιρισμένες, καλά διατηρημένες και καθαρισμένες βαφές Sikagard
®
 PoolCoat 

δεν απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία.  

Σε περίπτωση αμφιβολίας, πραγματοποιήστε πρώτα έλεγχο σε μια περιοχή 
δοκιμής. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

+8°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+8°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη 

Σχετική Ατμοσφαιρική 
Υγρασία 

Η σχετική ατμοσφαιρική υγρασία πρέπει να είναι < 75% καθ’ όλη τη διάρκεια 
εφαρμογής και ωρίμανσης του υλικού.   

Σημείο Δρόσου Προσοχή στη συμπύκνωση! 

Το υπόστρωμα και η βαφή που δεν έχει ακόμα ωριμάσει πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για μείωση του κινδύνου 
συμπύκνωσης ή τη δημιουργία φυσαλίδων στο τελείωμα της επιφανείας.  

Ειδικότερα να αποφεύγετε την εμφάνιση των συμπτωμάτων του φαινόμενου της 
συμπύκνωσης/επιφανειακή υγροποίηση, κατά τη διάρκεια ωρίμανσης του υλικού 
(δηλ. 2 ημέρες), καθώς αναμένονται δυσμενείς συνέπειες κατά την ομαλή 
διαδικασία σχηματισμό του προστατευτικού υμένα (φιλμ).   

Δημιουργήστε κατάλληλο περιβάλλον, καλύπτοντας την επιφάνεια 
εφαρμογής και χρησιμοποιώντας αφυγραντήρες και/ή θερμαντικά σώματα.     

Οδηγίες Εφαρμογής 

Ανάμειξη Το Sikagard
®
 PoolCoat διατίθεται έτοιμο προς χρήση.  

Το υλικό εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, εκτός της στρώσης προεπάλειψης, στην 
οποία γίνεται προσθήκη νερού 5%. 

Αναδεύστε καλά, αποφεύγοντας υπερβολική ανάμειξη για να ελαχιστοποιηθεί ο 
εγκλωβισμός αέρα.  
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Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Πριν την εφαρμογή, προσδιορίστε την περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος, τη 
σχετική υγρασία και το σημείο δρόσου. 

Το Sikagard
®
 PoolCoat εφαρμόζεται με βούρτσα, κοντότριχο ρολό ή ανάερο 

ψεκασμό. 

Συμπληρωματικές τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία ψεκασμό: 

Πίεση πιστόλι εφαρμογής: ~180 bar 
Διάμετρος εκβολής:           ~0.38-0.66 mm 
Γωνία ψεκασμού:               ~40

ο
 -60

ο
  

Σε περίπτωση εφαρμογής με ρολό θα πρέπει η πρώτη στρώση να δουλεύεται 
έντονα και επανειλημμένα με τη βούρτσα, για καλύτερη σφράγιση του πορώδους.  

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 Αναμονής / 
Επικάλυψη 

Πριν την εφαρμογή του Sikagard
®
 PoolCoat στο Sikagard

®
 720 EpoCem, ακολουθήστε 

πιστά τους χρόνους ωρίμανσης και επικάλυψης σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στα αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντος. 

Πριν την εφαρμογή του Sikagard
®
 PoolCoat στο Sikagard

®
 PoolCoat αναμείνατε 

τουλάχιστον 1 ημέρα (θερμοκρασίες 15-20°C). Σε περιβάλλον με χαμηλότερη 
επικρατούσα θερμοκρασία (δηλ. 10°C) αναμείνατε τουλάχιστον 2 ημέρες. 

Χρόνος τελικής 
ξήρανσης 

Τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την τελική στρώση. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό σε 
καθημερινή βάση. 

Σημειώσεις Εφαρμογής /  

Περιορισμοί  
Σε περίπτωση υψηλής συγκέντρωσης των χημικών απολύμανσης του νερού 
(συνδυασμού όζοντος και χλωρίου) (βλέπε DIN 19643-2), υπάρχει υψηλός δείκτης 
επικινδυνότητας για εμφάνιση συμπτωμάτων κιμωλίασης και αποχρωματισμού. 
Στην περίπτωση αυτή συστήνεται η επαναβαφή της επιφάνειας για αισθητικούς 
λόγους.  

Εάν επιλέγεται η επεξεργασία του νερού να πραγματοποιείται με απολυμαντική 
διαδικασία ηλεκτρόλυσης, απαγορεύεται ρητώς η εφαρμογή της βαφής      
Sikagard

®
 PoolCoat.  

Αποχρωματισμός μπορεί επίσης να προκληθεί από φύλλα φυτών και δέντρων. Ως 
μέτρα αντιμετώπισης προτείνονται τόσο ο επιμελής και τακτικός καθαρισμός της, 
όσο και η κάλυψη/προστασία της κολυμβητικής δεξαμενής. 

Λεπτομέρειες 
Ωρίμανσης  

Μέθοδος Ωρίμανσης Η ωρίμανση πραγματοποιείται σε περίπου 2 ημέρες σε καλά αεριζόμενους χώρους. 
Ενδιάμεσα πρέπει να προστατεύεται από τη δημιουργία συμπυκνωμάτων (δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την πρωινή δροσιά).  

Κανονισμός ΕΕ 2004/42 

VOC – Οδηγία Decopaint 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42 της ΕΕ, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα 
σε VOC (Κατηγορία Προϊόντος IIA / j τύπος sb) είναι 140 g/l (Όρια 2010) για έτοιμο 

προς χρήση προϊόν. 

Η μέγιστη περιεκτικότητα του Sikagard
®
 PoolCoat είναι < 140 g/l VOC για το 

έτοιμο προς χρήση προϊόν. 

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. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

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