
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Mix+
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Mix+ είναι πλαστικοποιητικό υγρό έτοιμο για
χρήση σε επιχρίσματα και τσιμεντοκονιάματα, που
μειώνει δραστικά την κατανάλωση ασβέστη, αυξάνει
την εργασιμότητα και βελτιώνει την ποιότητα του κο-
νιάματος, λασπώματος, επιχρίσματος. Το προϊόν
φέρει δήλωση επίδοσης και σήμανση CE ως πρόσθε-
το κονιαμάτων τοιχοποιίας.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Για παραγωγή επιχρισμάτων, σοβάδων, λασπω-
μάτων καλής ποιότητας, με αυξημένη εργασιμότητα
και αντοχές

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έτοιμο προς χρήση▪
Βελτιώνει την ενυδάτωση και δημιουργεί πολύ κα-
λής ποιότητας λάσπωμα για τουβλοδομές, τοιχοποι-
ία και επιχρίσματα

▪

Αυξάνει την αντίσταση των κονιαμάτων σε παγετό▪
Μειώνει τα τριχοειδή φαινόμενα και τις ρηγματώ-
σεις μορφής «πεταλούδας»

▪

Προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση▪
Ιδιαίτερα οικονομικό▪
Αυξάνει την εργασιμότητα προσφέροντας μεγαλύτε-
ρη συνοχή και πλαστικότητα

▪

Βελτιώνεται ο χρόνος πήξης▪
Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση▪
Δεν περιέχει χλώριο ή άλλα διαβρωτικά συστατικά▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Πρόσθετο αερακτικό / ρευστοποιητής (Πίνακας 2)
σύμφωνα με ΕΝ 934.03:2009+A1:2012, Δήλωση
Επίδοσης 53023840, και φέρει τη σήμανση CE.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση Υδατικό διάλυμα επιφανειοδραστικών συστατικών

Συσκευασία IBC, βαρέλια 220 kg
1, 5 και 20 kg πλαστικά δοχεία
Χύμα υλικό κατόπιν ζήτησης

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, καφέ

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία,
σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστα-
τέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πυκνότητα ~ 1,02 kg/l (στους +200C)

Τιμή pH 8,0 – 11,0 (στους +200C)

Ολικό περιεχόμενο σε χλωριόντα Ελεύθερο (EN 934.01)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ειδικές συμβουλές Καθαρίστε και εκτραχύνετε την επιφάνεια του σκυροδέματος. Σε περίπτω-

ση υποστρώματος πέτρας, απομακρύνετε όλα τα σαθρά τμήματα.
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι κορεσμένο σε νερό, χωρίς να υπάρχει λι-
μνάζον νερό.

Σύνθεση σκυροδέματος Επίχρισμα (λάσπη επιχρίσματος)
Προσθέστε Sika® Mix+ (και Sika® Latex Max) σε καθαρό νερό και κατόπιν
προσθέστε το διάλυμα στο μείγμα τσιμέντου/άμμου.
Συνήθως διαμορφώνεται η παρακάτω σύνθεση: Αναλογία ανάμειξης τσι-
μέντο: άμμος ~ 1:3, ~3 kg ασβέστη, 100 gr Sika® Mix+ διαλυμένο σε νερό,
μέγιστα 5 kg Sika® Latex Max και η απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νε-
ρού.
Κονίαμα τοιχοποιίας (λάσπη χτισίματος)
Προσθέστε Sika® Mix+ (και Sika® Latex Max) σε καθαρό νερό και κατόπιν
προσθέστε το διάλυμα στο μείγμα τσιμέντου/άμμου.
Συνήθως διαμορφώνεται η παρακάτω σύνθεση: Αναλογία ανάμειξης τσι-
μέντο: άμμος ~ 1:3, ~3 kg ασβέστη, 150 gr Sika® Mix+, 2-4 kg Sika® Latex
Max και η απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνιστώμενη δοσολογία Λάσπη επιχρίσματος: 0,1 – 0,2% κ.β. τσιμέντου (50-100 gr / 50 kg τσι-

μέντου)
Λάσπη χτισίματος: 0,3% κ.β. τσιμέντου (150 gr / 50 kg τσιμέντου)

Περιορισμοί Το Sika® Mix+ επιμηκύνει το χρόνο πήξης, πλαστικοποιεί το επίχρισμα
και βελτιώνει τη ρευστότητα του μείγματος. Σαν επακόλουθο το SikaMix®
Plus μειώνει τον κίνδυνο πήξης και μπλοκαρίσματος στις σωληνώσεις
των μηχανημάτων εκτόξευσης επιχρίσματος και επιτρέπει την αύξηση
της δοσολογίας στο SikaLatex® Max.

▪

Το Sika® Latex Max είναι γνωστό ότι προσδίδει στο επίχρισμα εξαιρετι-
κές ιδιότητες πρόσφυσης, αντοχών, στεγανότητας, μειωμένο κόστος
μείγματος και λιγότερη αναπήδηση. Το Sika® Mix+ επιτρέπει την
πρόσμειξη μέχρι και 5 kg SikaLatex® Max / 50 kg τσιμέντου δημιουργώ-
ντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό, αποδοτικό και οικονομικό μείγμα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος του
SikaLatex® Max.

▪

Πριν από κάθε εφαρμογή να διεξάγονται δοκιμές καταλληλότητας, αφού
η βέλτιστη σύνθεση επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ποιότητα της
άμμου, η θερμοκρασία, η υγρασία, κ.τ.λ.

▪

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

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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, οι-
κολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με
την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
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ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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