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WELCOME 
TO SIKA®

 ˿ Δραστηριοποιηση σε 5 ηπειρουσ
 ˿ Εταιρικη παρουσια σε 91 χώρεσ



WELCOME 
TO SIKA®

 ˿ Περισσοτερεσ απο 120 θυγατρικεσ 
εταιρειεσ

 ˿ 16.200 εργαζομενοι παγκοσμιώσ
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WE ARE SIKA®

100 YEARS OLD
Η SIKA με έδρα το Baar της Ελβετίας είναι μία παγκοσμί-
ου παρουσίας εταιρεία παραγωγής εξειδικευμένων χημικών 
υλικών. Προμηθεύει τους τομείς της κατασκευής και της βιο-
μηχανίας, καθώς και βιομηχανικές μονάδες παραγωγής (αυτο-
κινητοβιομηχανίες, εταιρείες κατασκευής λεωφορείων, φορτη-
γών, σιδηροδρόμων, ηλιακών και αιολικών πάρκων, πανέλων 
προσόψεων). Οι σειρές προϊόντων της Sika περιλαμβάνουν 
υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα 
κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, προϊόντα ηχοα-
πορρόφησης και ενίσχυσης αμαξωμάτων, υλικά δομητικής 
ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και υλικά στεγανοποί-
ησης υπογείων και δωμάτων. Η παγκόσμια – τοπική παρουσία 
της Sika σε 80 χώρες και οι περίπου 16.200 εργαζόμενοί της 
διασφαλίζουν άμεση επαφή με την εταιρεία και εγγυώνται την 
επιτυχία σε όλους τους συνεργάτες της. Το 2014 οι ετήσιες 
πωλήσεις της Sika ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ελβετικά 
φράγκα. 

Η εταιρεία Sika ιδρύθηκε στην Ζυρίχη το 1910 από τον χημικό 
Kaspar Winkler, όταν ανέλαβε να συνθέσει ένα προϊόν για την στε-
γανοποίηση της σιδηροδρομικής σήραγγας του Gottard.

Το εργαστήριο Sika μελέτησε ένα προϊόν που χρησιμοποιήθη-
κε σαν στεγανοποιητικό υλικό κονιαμάτων, που ονομάσθηκε Sika 
1, που τα χαρακτηριστικά του ήταν εξαιρετικά. Χάρη στην επιτυχία 
αυτή, η Sika είχε μία ταχεία επέκταση και έγινε σύντομα εταιρεία 
με παγκόσμιες διαστάσεις. Ακόμη και σήμερα η Sika βρίσκεται 
στην εμπροσθοφυλακή της έρευνας  νέων υλικών και τεχνολογιών. 
Εργαστήρια ανάλυσης, πειραματισμού και δοκιμών εγγυώνται 
την παραγωγή αποδοτικών υλικών με απλότητα στην εφαρμογή 
τους.
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Ως παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς στον τομέα των εξειδικευμένων χημικών για την κατασκευή 
και τη βιομηχανία, η Sika διαρκώς προσφέρει νέες προοπτικές ανάπτυξης σε όλες τις αγορές-στό-
χους της μέσω τεχνικής εξυπηρέτησης, καινοτόμων προτάσεων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 
Στόχος της είναι να παρέχει στους πελάτες της πρωτοποριακές λύσεις που ενισχύουν την αποδοτι-
κότητα, την ανθεκτικότητα και την αισθητική κτιριακών κατασκευών, έργων υποδομής, βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων και οχημάτων κατά τη διάρκεια ζωής και λειτουργίας τους. Οι ολοκληρωμένες 
θεωρήσεις της Sika καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας κατασκευής – από το σχεδιασμό της 
μέχρι την επισκευή, αποκατάσταση ή επέκταση. Η επιμήκυνση του χρόνου ζωής μιας κατασκευής 
μέσω κατάλληλης συντήρησης και εκσυγχρονισμού της έχει οικονομική και οικολογική έννοια. 

Οι 7 αγορές-στόχοι της Sika είναι οι εξής: 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παραγωγή Σκυροδέματος Στεγανοποίηση Υπογείων

Στεγανοποίηση Οροφών & Δωμάτων Βιομηχανικά Δάπεδα

Σφράγιση & Συγκόλληση Επισκευή, Προστασία & Αποκατάσταση ΟΣ 

Βιομηχανικός Τομέας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

01. ΣΚΥΡΟΔΈΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΘΈΤΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ   11

Sika® Plastocrete® N 12
Sika®-1+ 13
Sika® WT-200 P 14
Sika® Plastiment®-20 R 15
Sika® Plastiment®-30 16
Sika® Plastiment®-15 17
Sikament®-150 S 18
Sikament®-220 19
Sikament®-240 20
SikaPlast®-250 21
Sika® ViscoCrete®-300 22
Sika® Ferrogard®-901 23
SikaRapid®-2 24
Sika® Antifreeze 25
Sika®-Fibers 26
Sika® Rugasol Decor 27
Sigunit®-49 AF 28
Sikacrete®-AR 29
Sika® Separol® W-320 30
Sika® Separol® N 31
Sika® Antisol® S 32
Sika® Antisol® E 33
SikaLatex® Max 34
Sika ViscoBond® 35
Sika® Mix Plus 36
SikaCim® Color S 37
SikaCim® Waterproofer 38
Intraplast® EP 39

02. ΣΤΈΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  41

Sika® Waterbars Yellow 42
SikaSwell® S-2 43
SikaSwell®-A Profiles   44
Sikadur-Combiflex® SG 45
Sika® MiniPack Στεγανοποιητικό 46
Sika® MiniPack Υπερταχύπηκτο  47

Sika® MonoSeal 101 48
SikaTop®-Seal 107 SH 49
Sikalastic®-152 50
Sikalastic®-1k 51
SikaTop® 209 Reservoir 52
Sika® SealTape-S 53
Igol® A 54
Igolatex®  55
Sika® Igolflex®-101 56
Sika® Injection-105-RC  57
Sika® Injection-201-CE 58
Sika® Injection-306  59
Sika® Drain S 60
Sika® Drain 15 61
Sika® Drain Geo S 62
Γεωυφάσματα 63
Sikaplan® WP 1100 64
SikaProof® A 65
Sarnafil® TU 111 66
Sika® MultiSeal 67
Sika® MultiSeal BT 68
Sikafill®   69
Sikalastic®-560 70
Sikalastic®-612 71
Sikalastic®-621 TC 72
Sika® Reemat Premium 73
Sika® Concrete Primer 74
Sikalastic® Metal Primer 75
Sika® Bonding Primer 76
Sikaplan® G 77
Sikaplan® SGmA 78
Sika® Bituseal  79
Sika® Igolflex® P-01 S 80
Sika® Bituseal Mastic 999 81
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03. ΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  83

Sikaflex®-11FC+ 84
Sikaflex® Construction+ 85
Sikaflex® AT Facade 86
Sikaflex® PRO-3 87
Sikaflex® PRO-3 SL 88
Sika® BlackSeal®-1 89
Sikacryl®-S 90
Sikasil®-C 91
Sikasil®-AC 92
Sikasil®-Pool 93
Sikasil® SG-20 94
Sanisil® 95
Sika® Firesil-N 96
Sika® Firestop 97
Sika® Primer-215 98
Sika® Primer-3 N 98
Sika® Primer-215 98
SikaBoom®-S 99
Sika® Lastomer-831  100
SikaBond®-T2 101
Sika® MaxTack 102
SikaBond® AT Universal 103

04. ΈΠΙΣΚΈΥΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  105

Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό 106
Sika Monotop®-910 107
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® 108
Sika® FerroGard® 903+ 109
Sika® Galvashield® XP-2 Anodes 110
Sika® MiniPack Επισκευαστικό 111
SikaRep® Classic 112
Sika MonoTop® Dynamic 113
Sika MonoTop®-627 114
Sika Monotop®-634 115
Sikagard®-720 EpoCem®  116
Sika MonoTop®-621 Evolution 117
Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών 118

SikaRep® Cosmetic 119
Sikagard®-700 S 120
Sikagard®-703 W 121
Sikagard®-680 S Betoncolor 122
Sikagard®-681 Protection 123
Sikagard®-552W Aquaprimer 124
Sikagard®-545W Elastofill 125
Sikagard®-550W Elastic 126
Sika® Parete 127
SikaColor®-500 W Primer 128
SikaColor®-650 W 129
SikaColor®-670 W 130
Sikagard®-905 W 131
Sikagard®-907 W 132
SikaMur®-InjectoCream-100 133
SikaMur®-1000 SP 134
SikaMur® Finish 135
Sikagard® Wallcoat-Ν 136
Sikagard® PoolCoat 137
Sika® Permacor®-136 TW 138
Sikagard®-63 N 139
Sika® Poxitar F 140
SikaCor®-6630 High Solid 141
Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil  142
Sikagard®-715 W 143

05. ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΈΝΙΣΧΥΣΗ  145

SikaWrap®  146
Sikadur®-330 147
Sikadur®-300 148
Sika® Carbodur® 150
Sika® Carboshear® L 151
Sikadur®-30 152
Sika MonoTop®-722 Mur 153
SikaWrap®-350G Grid 154
SikaWrap® FX-50 C 155
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06. ΣΤΈΡΈΩΣΗ/ΑΓΚΥΡΩΣΗ  157

Sika® MiniPack Ταχύπηκτο Στερεώσεων 158
Sika® Rapid+ 159
SikaGrout®-212 Classic 160
SikaGrout®-312 RFΑ 161
SikaGrout®-LSR 162
Sika® AnchorFix®-1 163
Sika® AnchorFix®-2 164
Sika® AnchorFix®-3+ 165
Sikadur®-31 EF 166
Sikadur®-42 SP 167
Sikadur®-52 Injection 168
Sikadur®-32 EF  169

07. ΈΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΈΔΟΥ  171

Chapdur® Premix 172
Sika® Patch-5 173
Purigo® I-100 174
Sikafloor® Proseal-22 175
Sika® Level-01 Primer 176
Sika® Level-110 177
Sika® Level-300 Extra 178
Sikafloor® Level-30 179
SikaTop®-10 180
SikaDecor®-801 Nature 181
SikaDecor®-803 Nature 182
Sikafloor®-304 W 183
Sikafloor®-155 WN 184
Sikafloor®-81 EpoCem®  185
Sikafloor® ColorSport 186
Sikafloor®-156 187
Sikafloor ®-159 188
Sikafloor®-161 189
Sikafloor®-2540 W 190
Sikafloor®-264 191
Sikafloor®-263 SL 192
Sikafloor®-400 N Elastic+ 193

08. ΈΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  195

Sika® Primer-11W 196
Sika® MiniPack Επικολλήσεων 197
SikaCeram®-101 W 198
SikaCeram®-109 SH 199
SikaCeram®-203 SH 200
SikaCeram®-243 W 201
SikaCeram® CleanGrout 202
SikaCeram® LatexGrout 203
SikaCeram® EpoxyGrout  204

09. ΈΠΙΣΤΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΈΔΩΝ 
 207

Sika® Primer MB 208
SikaBond® AT-80 209
SikaBond®-52 Parquet 210
SikaLayer®-03  
(Σύστημα Sika® Acoubond®) 211
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10. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ  213

AirGun 600ml Trent 214
C-Bulk Plunger kit 214
C-Nozzle Adaptor 214
C-ΜΚ1 Nozzle Holder 214
C- Black Plastic Nozzle Bulk-Injection 214
C-Pointing Gun 215
Extender T (Stellmittel) 215
C- Nozzle for Pointing Gun 215
C-Gun Internal Ring 215
C-Steel Nozzles 215
HandGun 5AC - HandGun 4 Clear 216
C-Cartridge Gun HD 216
Nozzles 216
White Unipack Adaptor 216
Μύτες Διάφανες 216
Injection Nipples 217
Plastic front cap 22 217
SF Spiked Shoes 217
Sika® Aktivator-205 217
Leister Triac S 217
Seam Sealant 218
SF Splash Guard 218
Sika® Backing Rod 218
SF Spiked Roller Super  218
Metal Sheet 219
Sika® Colma 219
Sika® Drain Plugs & Nails 219
Sika® Extension Nozzle 219
Sika® Hole Cleaning Pump 219
Sika® Mixer Nozzle 220
Sika® Drain Profile 220
Sika® Fibernet 220
Sika® Hole Cleaning Brush 220
Sika® Perforated Sleeve 220
Sikadur® Β-Mixer Gun 221
Sikafloor® Colorchips 221
Sika® Injection Packer 221

Sika® Pistolet -C 221
Sika® Profiler 221
Sika® -Trocal welding agent 222
Sliding Coupling 222
Waterbar Welding tool 222
Sika® Tooling Agent 222
Sika® Remover-208 222
Sika® V-Cut Nozzles 223
Διαλύτης C 223
Sika® Tramex 223
Sikaplan® Int.-Ext. Corner 90 223
Sika® Waterbar Clips 223
Διαλύτης S 224
Κοίλη Σπάτουλα Διάστρωσης 224
Ρολό Πίεσης 224
Κυκλική Σπάτουλα Διάστρωσης 224
Σπάτουλες 224
Πλαστική δεξαμενή 1000lt 225
Χαλαζιακά 225
SF Trowel 225



Σκυροδέτηση & Πρόσθετα Κονιαμάτων  
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01. 

Sika® Plastocrete® N 12
Sika®-1+ 13
Sika® WT-200 P 14
Sika® Plastiment®-20 R 15
Sika® Plastiment®-30 16
Sika® Plastiment®-15 17
Sikament®-150 S 18
Sikament®-220 19
Sikament®-240 20
SikaPlast®-250 21
Sika® ViscoCrete®-300 22
Sika® Ferrogard®-901 23
SikaRapid®-2 24
Sika® Antifreeze 25
Sika®-Fibers 26
Sika® Rugasol Decor 27
Sigunit®-49 AF 28
Sikacrete®-AR 29
Sika® Separol® W-320 30
Sika® Separol® N 31
Sika® Antisol® S 32

Sika® Antisol® E 33
SikaLatex® Max 34
Sika ViscoBond® 35
Sika® Mix Plus 36
SikaCim® Color S 37
SikaCim® Waterproofer 38
Intraplast® EP 39

ΠΑΡΈΧΟΥΜΈ και εξελίσσουμε λύ-
σεις για κορυφαίας ποιότητας κατασκευές, 
για βελτιστοποίηση διαδικασιών για τους 
πελάτες μας, για μείωση εξόδων. Με χρή-
ση καινοτόμων προϊόντων, επιτυγχάνουμε 
το μέχρι χτες ανέφικτο. Η γρήγορη παροχή 
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών οπου-
δήποτε στον κόσμο, αποτελούν τους βασι-
κούς παράγοντες επιτυχίας για την επίτευξη 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε δύσκολες ή 
νέες αγορές. Η γκάμα των προσμίκτων της 
Sika καλύπτει όλες τις κατηγορίες των προ-
σμίκτων σύμφωνα με το ΕΝ 934-2, αλλά και 
τους συνδυασμούς τους, ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις όλων των εφαρμογών και συστη-
μάτων.

Σκυροδέτηση & Πρόσθετα Κονιαμάτων  



Sika® Plastocrete® N

12

01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής σκυροδέματος

 ́ Χρησιμοποιείται γενικά σε 
κατασκευές σκυροδέματος και 
ειδικότερα σε κατασκευές που 
περιέχουν ή προσβάλλονται από 
νερό όπως:  
-Δεξαμενές και φράγματα  
-Αποχετευτικά έργα  
-Κανάλια  
-Κτιριακές κατασκευές και όπου 
απαιτείται στεγανό σκυρόδεμα 

 ́ Αυξάνει την εργασιμότητα 
 ́ Επιτρέπει καλύτερη συμπύκνωση 
με αποτέλεσμα να δημιουργεί 
πυκνότερο σκυρόδεμα και εξαι-
ρετική τελική επιφάνεια 

 ́ Βελτιώνει τη στεγανότητα 
 ́ Δεν περιέχει χλώριο και είναι 
κατάλληλο για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.5% κατά βάρος τσιμέντου

Sika® Plastocrete® N

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115774 Καφέ Δοχείο 5kg 600 1.94 kg

115772 Καφέ Δοχείο 20kg 600 1.26 kg

115773 Καφέ Βαρέλι 220kg 880 1.16 kg

115775 Καφέ Χύμα ή Δεξαμενή 1080 0.68 kg
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01. 

Si
ka

®-
1+

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων

 ́ Έργα όπως:  
-Κτιριακές κατασκευές, θεμέλια 
και όπου χρειάζεται στεγανό 
σκυρόδεμα  
-Δεξαμενές και φράγματα  
-Υπόγεια έργα  
-Πισίνες 

 ́ Για στεγανά κονιάματα σε:  
-Κατασκευές υπογείων ή υπέρ-
γειων έργων  σε τοιχοποιίες  
-Στεγανές κατασκευές σκυροδέ-
ματος  
-Σε κατασκευές από τσιμεντοκο-
νιάματα που πρέπει να ανθίστα-
νται σε μεγάλο βαθμό σε εισροές 
υδάτων και σε καιρικές επιδρά-
σεις. 

 ́ Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του 
ΕΝ 934-2 Π.9 (Μειωτής Υδατοα-
πορρόφησης). 

 ́ Μειώνει την τριχοειδή απορρό-
φηση νερού στο σκυρόδεμα και 
στο κονίαμα. 

 ́ Μειώνει τη διείσδυση νερού 
υπό πίεση στο σκυρόδεμα ή στο 
κονίαμα. 

1.5% κατά βάρος τσιμέντου

Sika®-1+

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

413466 Ροζ Δοχείο 5kg 600 2.95 kg

415644 Ροζ Δοχείο 20kg 600 2.64 kg

415645 * Ροζ Βαρέλι 210kg 840 2.35 kg

413465 Ροζ Δεξαμενή 1000kg 1000 1.98 kg



Sika® W
T-200 P
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01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

478512 Γκρι Σακί 18kg 720 5.95 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Κρυσταλλικής δράσης στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος

 ́ Ως πρόσμικτο για υψηλής ποιό-
τητας σκυρόδεμα με μειωμένη 
υδατοπερατότητα. 

 ́ Ενδείκνυται για υπέργειες και 
υπόγειες κατασκευές, όπως:  
-Υπόγεια  
-Χώρους στάθμευσης  
-Μονάδες παραγωγής  
-Σήραγγες  
-Πισίνες  
-Φράγματα  
-Δεξαμενές & ταμιευτήρες νερού  
-Χώρους επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων  
-Υπόγειους χώρους δημόσιας 
χρήσης 

 ́ Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό 
πίεση 

 ́ Μειώνει την τριχοειδή απορρό-
φηση νερού 

 ́ Ενισχύει τις ιδιότητες αυτο-ίασης 
του σκυροδέματος, μέσω της 
δημιουργίας κρυστάλλων που 
σφραγίζουν τις μικρο-ρωγμές 

 ́ Βελτιώνει την αντοχή του σκυρο-
δέματος σε επιθετικά χημικά 

 ́ Βελτιώνει τη ρευστότητα και τις 
μηχανικές αντοχές 

 ́ Μειώνει τη διαπερατότητα του 
σκυροδέματος από υδρατμούς 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2% κατά βάρος τσιμέντου

Sika® WT-200 P
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115749 Καφέ Δοχείο 20kg 600 0.95 kg

115750 * Καφέ Βαρέλι 230kg 920 0.71 kg

115751 Καφέ Χύμα ή Δεξαμενή 1140 0.35 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Επιβραδυντής σκυροδέματος

 ́ Για σκυροδέτηση σε υψηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Για μεταφορά σκυροδέματος σε 
μεγάλες αποστάσεις 

 ́ Για βελτίωση τελικής επιφάνειας 
 ́ Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος και για εργοταξια-
κό σκυρόδεμα

 ́ Παράταση του χρόνου πήξης σε 
ζεστό καιρό 

 ́ Διατήρηση της εργασιμότητας 
του σκυροδέματος, ακόμα και 
υπό υψηλές θερμοκρασίες 

 ́ Λήψη υψηλότερων τελικών 
αντοχών 

 ́ Μείωση συρρίκνωσης 
 ́ Καλή εμφάνιση επιφανειών 
 ́ Πολύ οικονομικό 
 ́ Το Sika® Plastiment®-20 R δεν 
περιέχει χλώριο και έτσι είναι 
κατάλληλο για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα 

0.1-0.3% κατά βάρος τσιμέντου

Sika® Plastiment®-20 R
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01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115721 * Καφέ σκούρο Δοχείο 20kg 600 1.13 kg

115727 * Καφέ σκούρο Βαρέλι 240kg 960 1.03 kg

115728 Καφέ σκούρο Χύμα ή Δεξαμενή 1140 0.54 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Επιβραδυντής – Ρευστοποιητής σκυροδέματος

 ́ Χρησιμοποιείται για την παραγω-
γή σκυρόδεματος καλής ποιότη-
τας όπου χρειάζεται και διατήρη-
ση εργασιμότητας.  

 ́ Για παραγωγή εργοταξιακού 
σκυροδέματος 

 ́ Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος 

 ́ Σε υψηλές θερμοκρασίες και δύ-
σκολες συνθήκες σκυροδέτησης

 ́ Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς 
να αυξάνεται το νερό ανάμειξης 

 ́ Μειώνει το λόγο Ν/Τ διατηρώ-
ντας την ίδια εργασιμότητα 

 ́ Προσφέρει διατήρηση εργασι-
μότητας υπό συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών 

 ́ Μειώνει τις συστολές και τον 
ερπυσμό 

0.2-1.0% κατά βάρος τσιμέντου. 
Σε κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήστε 0.2%-0.5%,  για μεγαλύτερες απαιτήσεις 0.5-1%. 

Sika® Plastiment®-30
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115950 Καφέ Δοχείο 20kg 600 1.34 kg

115951 * Καφέ Βαρέλι 240kg 960 1.24 kg

115952 Καφέ Χύμα ή Δεξαμενή 1140 0.82 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος με επιβράδυνση

 ́ Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 
σκυρόδεμα με μειωμένο λόγο 
νερού/τσιμέντου, αυξημένης 
ρευστότητας και αυξημένου χρό-
νου εργασιμότητας 

 ́ Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος 

 ́ Για σκυροδετήσεις σε υψηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Για εμφανές σκυρόδεμα 
 ́ Για σκυρόδεμα μειωμένης υδα-
τοπερατότητας 

 ́ Σε περιπτώσεις σκυροδετήσεων 
μεγάλου όγκου 

 ́ Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς 
να αυξάνεται το νερό ανάμειξης 

 ́ Μειώνει το λόγο Νερού/Τσιμέντο 
διατηρώντας την ίδια εργασιμό-
τητα 

 ́ Αυξάνει τις τελικές αντοχές του 
μείγματος 

 ́ Βελτιώνει την τελική επιφάνεια 
των παραγόμενων στοιχείων 

 ́ Μειώνει την υδατοπερατότητα 
 ́ Διατηρεί την εργασιμότητα 
του μείγματος ακόμη και υπό 
δύσκολες συνθήκες (π.χ. υψηλή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος) 

 ́ Μειώνει τις συστολές και τον 
ερπυσμό 

 ́ Το Sika® Plastiment®-15 δεν 
περιέχει χλώριο και έτσι είναι 
κατάλληλο για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα0.2-0.8% κατά βάρος τσιμέντου 

Σε κανονικές συνθήκες 
χρησιμοποιήστε 0.2% έως 0.5% 
Για μεγαλύτερες απαιτήσεις 0.5% έως 0.8%.

Sika® Plastiment®-15
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01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115477 Καφέ-Μαύρο Δοχείο 20kg 600 1.44 kg

115710 Καφέ-Μαύρο Βαρέλι 240kg 960 1.26 kg

115478 Καφέ-Μαύρο Χύμα ή Δεξαμενή 1140 0.93 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος μεγάλου φάσματος

 ́ Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος (Ready Mix) 

 ́ Σε μονάδες εργοταξιακού σκυρο-
δέματος 

 ́ Σε πάσης φύσης σκυροδετήσεις 
και ειδικά όταν απαιτείται ευελι-
ξία στο αποτέλεσμα αλλάζοντας 
μόνο τη δοσολογία 

 ́ Σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου 
σκυροδετήσεων

 ́ Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου 
και σκληρυμένου σκυροδέματος 

 ́ Βελτιώνει τις επιφάνειες σε εμ-
φανή σκυροδέματα 

 ́ Βελτιώνει τις αρχικές και τελικές 
αντοχές 

 ́ Δεν περιέχει χλώριο και είναι 
κατάλληλο για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα 

0.2-0.6% κατά βάρος τσιμέντου σαν ρευστοποιητής.   
0.6-1.2% κατά βάρος τσιμέντου σαν υπερρευστοποιητής. 

Sikament®-150 S
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115699 Καφέ Δοχείο 20kg 600 1.61 kg

115700 Καφέ Βαρέλι 240kg 960 1.39 kg

115701 Καφέ Χύμα ή Δεξαμενή 1140 1.06 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος για υψηλές αντοχές

 ́ Σε πάσης φύσης σκυροδετήσεις 
και ειδικά όπου απαιτείται σκυ-
ρόδεμα με υψηλές αντοχές και 
μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο. 

 ́ Συνιστάται για χρήση:  
-Σε μονάδες παραγωγής σκυρο-
δέματος (Ready Mix)  
-Για παραγωγή ποιοτικού εργοτα-
ξιακού σκυροδέματος  
-Σε τεχνικά έργα υψηλών προδι-
αγραφών 

 ́ Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου 
και σκληρυμένου σκυροδέματος 

 ́ Αυξάνει τις αρχικές και τελικές 
αντοχές 

 ́ Μειώνει το λόγο Ν/Τ  
 ́ Δεν περιέχει χλώριο και είναι 
κατάλληλο  για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα 

0.5-2.0% κατά βάρος τσιμέντου

Sikament®-220
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115702 Καφέ Δοχείο 20kg 600 2.03 kg

115711 * Καφέ Βαρέλι 250kg 1000 1.74 kg

123203 * Καφέ Χύμα ή Δεξαμενή 1140 1.44 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υπερρευστοποιητής για σκυρόδεμα υψηλής ανθεκτικότητας

 ́ Για σκυρόδεμα υψηλών αντοχών 
και μεγάλης ανθεκτικότητας 

 ́ Για παρασκευαστήρια σκυροδέ-
ματος 

 ́ Για έργα ειδικών απαιτήσεων, 
όπως δάπεδα σκυροδέματος 

 ́ Σε πάσης φύσεως σκυροδετήσεις 
και ειδικά όπου απαιτείται υψη-
λής ποιότητας και ανθεκτικότη-
τας σκυρόδεμα με πολύ υψηλές 
αντοχές, γρήγορη ανάπτυξη 
αυτών, μικρή υδατοπερατότητα, 
αντοχή σε φυσικές και χημικές 
προσβολές κ.τ.λ.

 ́ Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου 
και σκληρυμένου σκυροδέματος 

 ́ Προσδίδει υψηλή κάθιση 
 ́ Βελτιώνει τις αρχικές και τελικές 
αντοχές 

 ́ Δεν περιέχει χλώριο και είναι 
κατάλληλο για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα 

0.5-1.4% κατά βάρος τσιμέντου για λόγο Ν/Τ 0.50-0.45 
1.5-2.0% κατά βάρος τσιμέντου για λόγο Ν/Τ <0.45 

Sikament®-240
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

424125 * Δοχείο 20kg 600 1.53 kg

427883 * Βαρέλι 220kg 880 1.31 kg

424126 * Χύμα ή Δεξαμενή 1100 0.87 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υψηλής απόδοσης υπερρευστοποιητής σκυροδέματος

 ́ Χρησιμοποιείται για:  
-Εργοστασιακό σκυρόδεμα (RMC)  
-Σκυρόδεμα με υψηλή μείωση 
νερού  
-Εφαρμογές σκυροδέματος υψη-
λών απαιτήσεων  
-Περιπτώσεις εφαρμογών σε 
εργοτάξια που απαιτούνται 
διαφορετικές κατηγορίες σκυρο-
δεμάτων ανά εφαρμογή, με δι-
αφορετικά μείγματα και πρώτες 
ύλες. 

 ́ Υψηλή μείωση νερού, υψηλές 
αντοχές και μειωμένη διαπερα-
τότητα 

 ́ Παράγει μείγματα λιγότερο 
ευαίσθητα στις διαφοροποιήσεις 
των αδρανών και/ ή σε διαφορε-
τικούς τύπους τσιμέντων 

 ́ Έχει υψηλή απόδοση ακόμη και 
σε χαμηλές δοσολογίες 

 ́ Μειωμένη συρρίκνωση κατά την 
ωρίμανση και μειωμένο ερπυσμό  

 ́ Παρέχει πολλές δυνατότητες 
βελτιστοποίησης κόστους (Χρήση 
πολλαπλών τύπων τσιμέντου / 
μείωση τσιμέντου)  

 ́ Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλες 
ουσίες που συντελούν σε διά-
βρωση του οπλισμού. 

 ́ Είναι κατάλληλο για χρήση σε 
οπλισμένο και προεντεταμένο 
σκυρόδεμα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.5-2.0% κατά βάρος τσιμέντου.

SikaPlast®-250
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

126285 * Δοχείο 20kg 600 1.82 kg

126286 * Βαρέλι 210kg 840 1.62 kg

126284 Χύμα ή Δεξαμενή 1000 1.25 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος

 ́ Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχει απαίτηση για:  
-Παραγωγή εργοταξιακού σκυ-
ροδέματος για έργα υψηλών 
προδιαγραφών  
-Αύξηση των πρώιμων και τελι-
κών αντοχών   
-Παραγωγή ποιοτικού σκυροδέ-
ματος υψηλών απαιτήσεων  
-Σκυρόδεμα με απαίτηση υψηλής 
κάθισης και χαμηλό λόγο Ν/Τ  
-Σε μονάδες παραγωγής ετοίμου 
σκυροδέματος (Ready Mix)  
-Μεταφορά σκυροδέματος σε 
μεγάλες αποστάσεις

 ́ Μπορεί να ανταποκριθεί σε 
καθίσεις κατηγορίας S4 & S5, 
ακόμα και σε σκυρόδεμα με 
χαμηλό λόγο Ν/Τ 

 ́ Προσδίδει στο σκυρόδεμα πολύ 
μεγάλη ρευστότητα και διατή-
ρηση κάθισης 

 ́ Για την παραγωγή σκυροδέ-
ματος με υψηλές αρχικές και 
τελικές αντοχές, μειωμένη 
υδατοπερατότητα, αντοχή σε 
μηχανικές και χημικές προσβο-
λές 

 ́ Έχει ως αποτέλεσμα μειωμέ-
νη συρρίκνωση και μειωμένο 
ερπυσμό 

 ́ Για κατασκευές σκυροδέματος 
εξαιρετικής ανθεκτικότητας και 
με πολύ καλά αισθητικά αποτε-
λέσματα 

 ́ Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα 
συστατικά που προκαλούν διά-
βρωση του οπλισμού 

 ́ Κατάλληλο για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.3-2.0% κατά βάρος τσιμέντου

Sika® ViscoCrete®-300
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

448511 * Πράσινο Δοχείο 20kg 600 4.56 kg

114724 * Πράσινο Δεξαμενή 1000kg 1000 4.07 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης οπλισμών

 ́ Ιδιαίτερα κατάλληλο για οπλι-
σμένο σκυρόδεμα που υπόκειται 
σε κινδύνους διάβρωσης. 

 ́ Ειδικότερα προστατεύει από 
τον κίνδυνο διάβρωσης έναντι 
χλωριόντων. 

 ́ Εφαρμογές σε:  
-Δρόμους από σκυρόδεμα  
-Γέφυρες  
-Σήραγγες  
-Τοίχους αντιστήριξης  
-Βιομηχανικές μονάδες  
-Χώρους στάθμευσης αυτοκινή-
των  
-Κατασκευές κοντά σε θάλασσα 

 ́ Προστασία σκληρυμένου οπλι-
σμένου σκυροδέματος από την 
διάβρωση 

 ́ Δεν επηρεάζει αρνητικά τις ιδιό-
τητες του φρέσκου και σκληρυ-
μένου σκυροδέματος 

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
προβλήματα σε προεντεταμένο 
σκυρόδεμα 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12kg/m³ σκυροδέματος

Sika® Ferrogard®-901
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01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

471776 κίτρινο-πράσινο φθορίζον Δοχείο 20kg 600 2.93 kg

115782 * κίτρινο-πράσινο φθορίζον Βαρέλι 250kg 1000 2.59 kg

115783 * κίτρινο-πράσινο φθορίζον Χύμα ή Δεξαμενή 1250 2.21 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Επιταχυντής ανάπτυξης αντοχών σκυροδέματος

 ́ Μονάδες παραγωγής σκυροδέ-
ματος  

 ́ Μονάδες προκατασκευασμένου 
σκυροδέματος 

 ́ Για ταχύτατη έναρξη σκλήρυνσης 
 ́ Περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρα-
σιών 

 ́ Για ταχεία αποκαλούπωση 
 ́ Για επισκευές οδοποιίας 

 ́ Επιταχύνει σημαντικά την έναρξη 
της ανάπτυξης των αντοχών, 
χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά 
οι τελικές αντοχές 

 ́ Δεν επηρεάζει τη ρευστότητα του 
μείγματος 

 ́ Διευκολύνει την ταχεία επανα-
χρησιμοποίηση των καλουπιών 

 ́ Αυξάνει τις πρώιμες αντοχές (< 
24 ώρες) 

 ́ Επιταχύνει την αποκαλούπωση 
με σημαντικά τεχνοοικονομικά 
οφέλη 

 ́ Το SikaRapid®-2 δεν περιέχει 
χλώριο και έτσι μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε προεντεταμένο και 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2% κατά βάρος τσιμέντου 

SikaRapid®-2
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115778 Καφέ Δοχείο 20kg 600 1.75 kg

115779 * Καφέ Βαρέλι 250kg 1000 1.59 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Πρόσμικτο για σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες

 ́ Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρα-
σιών κατά την ανάμειξη, σκυρο-
δέτηση και ωρίμανση 

 ́ Σε περιπτώσεις που αναμένονται  
χαμηλές θερμοκρασίες μετά τη 
σκυροδέτηση 

 ́ Ενεργοποιεί την πήξη του τσιμέ-
ντου 

 ́ Αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτω-
σης 

 ́ Δεν περιέχει χλώριο και είναι 
κατάλληλο  για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.0-1.5% κατά βάρος τσιμέντου 

Sika® Antifreeze
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01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

123132 6mm, Λευκές τμχ. 0,6kg 40 τμχ. 1000 κιβ. 4.15 τμχ.

123128 12mm, Λευκές τμχ. 0,6kg 40 τμχ. 1000 κιβ. 4.15 τμχ.

123129 * 12mm, Λευκές κιβ. 25kg 625 Παλέτα 6.44 kg

123130 * 18mm, Λευκές τμχ. 0,6kg 40 τμχ. 1000 Παλέτα 4.15 τμχ.

123131 * 18mm, Λευκές κιβ. 25kg 625 Παλέτα 6.44 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ίνες Πολυπροπυλενίου για Σκυρόδεμα και Κονιάματα

 ́  Χρησιμοποιούνται για:  
-Πλάκες και  μεγάλες επιφάνειες 
σκυροδέματος  
-Κονιάματα και σκυρόδεμα υπο-
κείμενα σε κρούσεις   
-Εκτοξευόμενα κονιάματα μικρού 
πάχους  
-Επιχρίσματα, σοβάδες  
-Προκατασκευασμένα στοιχεία 

 ́ Βελτίωση της συνεκτικότητας 
κατά τη διάστρωση 

 ́ Μείωση των ρηγματώσεων κατά 
την ξήρανση 

 ́ Βελτίωση της αντοχής σε κρούση 
και της στεγανότητας του σκλη-
ρυμένου κονιάματος 

 ́ Διατίθενται σε υδροδιαλυτά σα-
κουλάκια, έτοιμα για πρόσμειξη 
σε σκυρόδεμα και σε κονιάματα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τουλάχιστον 600gr Sika® Fibers ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ή 
κονιάματος 

Sika®-Fibers
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

91462 Μπλε Δοχείο 5lt 540 13.93 lt

Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος 

 ́ Για επιφανειακή επιβράδυνση 
στοιχείων σκυροδέματος, σε 
βάθος 2 έως 4mm  ακόμη και 2 
ημέρες μετά την εφαρμογή του 

 ́ Κατάλληλο για διακόσμηση και 
ειδικό σχεδιασμό επιφανειών 
σκυροδέματος σε δημόσιους 
χώρους καθώς και ιδιωτικά κτί-
σματα 

 ́ Σε χώρους κυκλοφορίας πεζών 
 ́ Σε βεράντες 
 ́ Περιμετρικά σε κολυμβητικές 
δεξαμενές 

 ́ Οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση 
συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού με εκτεθειμένα 
αδρανή 

 ́ Δυνατότητα επιφανειακής 
επιβράδυνσης στοιχείων σκυ-
ροδέματος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, χωρίς να εξαρτάται η 
δράση του από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.  

 ́ Εύκολος καθαρισμός του εξο-
πλισμού εφαρμογής του καθώς 
είναι υδατικής βάσης.  

 ́ Σταθεροποιείται κατά την επαφή 
του με το σκυρόδεμα, καθιστώ-
ντας δυνατή την επιβράδυνση 
κάθετων και επικλινών επιφα-
νειών σκυροδέματος, χωρίς να 
τρέχει.

1lt ανά 4-5m²

Sika® Rugasol Decor

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

5592 Μπεζ Σακί 25kg 750 2.55 kg

Μη αλκαλικός επιταχυντής εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε ξηρή μορφή

 ́ Εκτοξευόμενο με υψηλές αρχικές 
αντοχές 

 ́ Υποστήριξη μετώπου σήραγγας 
 ́ Σταθεροποίηση βράχων και 
πρανών 

 ́ Ταχύτατη πήξη, διευκολύνει 
εφαρμογές  πάνω από το κεφάλι 

 ́ Εφαρμογές με έντονη υγρασία 
στο υπόστρωμα 

 ́ Μη αλκαλικός και μη τοξικός 
 ́ Ελάχιστη απώλεια αντοχών στο 
σκυρόδεμα 

 ́ Μειωμένη αναπήδηση (rebound) 
κατά την εφαρμογή 

 ́ Καμιά επιπλέον επιμόλυνση 
των υπογείων υδάτων και του 
εδάφους  

 ́ Βελτιώνει την πρόσφυση του 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε 
βράχους, καθιστώντας ευκολότε-
ρη την εφαρμογή σε οροφές

 ́ Δεν είναι διαβρωτικό για τον 
οπλισμό από χάλυβα 

Η κατάλληλη δοσολογία πρέπει να καθοριστεί μετά από δοκιμαστικούς 
ελέγχους. Κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4% και 7% κατά βάρος 
συνδετικού υλικού. 

Sigunit®-49 AF



29

01. 

Si
ka

cr
et

e®
-A

R

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

185082 Γκρι Σακί 20kg 1080 1.91 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Πρόσθετο με μικροπυριτικά συστατικά για σκυρόδεμα και κονίαμα  μεγάλης ανθεκτικότητας

 ́ Για παραγωγή σκυροδέματος με 
αυξημένη πυκνότητα, ανθεκτικό-
τητα, μηχανικές αντοχές (τιμές > 
60MPa)  

 ́ Για σκυρόδεμα υψηλών αντοχών 
σε στοιχεία προκατασκευών για 
γέφυρες 

 ́ Για παραγωγή μη υδατοπερατού 
σκυροδέματος σε υδραυλικές 
κατασκευές όπως δεξαμενές, 
σωληνώσεις κ.α. 

 ́ Βιομηχανικά δάπεδα με καταπο-
νήσεις φορτίων 

 ́ Για παραγωγή ενέσιμων κονιαμά-
των σε προεντεταμένες κατα-
σκευές, αγκυρώσεις, ενισχύσεις 

 ́ Παραθαλάσσιες κατασκευές, 
κατασκευές σε βιομηχανικές 
περιοχές 

 ́ Για παραγωγή σκυροδέματος με 
αντίσταση σε ισχυρές χημικές και 
μηχανικές επιδράσεις.

 ́ Μειωμένη υδατοπερατότητα 
 ́ Μεγάλη μηχανική και χημική 
αντοχή 

 ́ Μεγαλύτερη συνοχή στο φρέ-
σκο σκυρόδεμα 

 ́ Αύξηση της εργασιμότητας του 
σκυροδέματος 

 ́ Μεγάλη αντίσταση στην εναν-
θράκωση και στη διαπερατότη-
τα αερίων 

 ́ Δεν περιέχει χλώριο και είναι 
κατάλληλο  για οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα 

5-10% κατά βάρος τσιμέντου 

Sikacrete®-AR

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

402631 * Λευκό Δοχείο 20lt 640 3.42 lt

460900 * Λευκό Βαρέλι 200lt 800 3.38 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Οικονομικό αποκαλουπωτικό υδατικής βάσης

 ́ Το Sika® Separol® W-320 μπορεί 
να εφαρμοστεί σε εργοτάξιο, 
αλλά και σε μονάδες προκατα-
σκευής. 

 ́ Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρ-
μογή σε:  
-Λεία και μη απορροφητικά 
καλούπια  
-Απορροφητικά καλούπια  
-Στοιχεία που θα θερμανθούν 
μετά την έγχυσή τους (έως τους 
+70°C)  
-Ανάγλυφα καλούπια

 ́ Χαμηλό ιξώδες 
 ́ Εξαιρετική ικανότητα παραμονής 
σε κάθετες επιφάνειες  

 ́ Καταστέλλει τη δημιουργία 
πόρων επί της επιφάνειας του 
σκυροδέματος 

 ́ Ο ατμός του δεν είναι εύφλεκτος 
 ́ Μειώνει τη δημιουργία σκόνης 
στα καλούπια 

 ́ Ασφαλές για το εργατικό προσω-
πικό 

 ́ Εύκολη και ακριβή αποκόλληση 
του καλουπιού από το σκληρυμέ-
νο σκυρόδεμα 

 ́ Υψηλής ποιότητας τελική επιφά-
νεια 

 ́ Καμία υποβάθμιση της ποιότη-
τας της επιφάνειας του σκυροδέ-
ματος 

 ́ Προστασία των μεταλλικών 
καλουπιών από τη διάβρωση και 
την πρόωρη γήρανση 

~140m²/kg για μη απορροφητικά 
καλούπια (π.χ. μεταλλικά ή 
πλαστικά)

Sika® Separol® W-320

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

460754 Κίτρινο Δοχείο 20lt 600 4.22 lt

452622 Κίτρινο Βαρέλι 200lt 800 4.22 lt

Αποκαλουπωτικό γενικής χρήσης

 ́ Για γρήγορη εφαρμογή με ψε-
κασμό σε κάθετες και οριζόντιες 
επιφάνειες 

 ́ Για προκατασκευή και ειδικά για 
συστήματα τεχνητής ωρίμανσης 
με ατμό  

 ́ Για χρήση σε απορροφητικά και 
μη καλούπια

 ́ Πολύ καλή δυνατότητα διαχωρι-
σμού με χαμηλή κατανάλωση 

 ́ Υψηλή απόδοση λόγω χαμηλού 
ιξώδους 

 ́ Δεν είναι διαβρωτικό 
 ́ Προσφέρει το πλεονέκτημα 
του ελάχιστου καθαρισμού των 
καλουπιών 

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
σε εφαρμογές προκατασκευής 
που απαιτούν ωρίμανση με ατμό, 
καθώς και σε καλούπια με θερ-
μοκρασία μέχρι και +70°C 

 ́ Εύκολο στη χρήση και οικονομικό 
Σε ξύλινα καλούπια: 
1 λίτρο για επιφάνεια ~22m²  
Σε μεταλλικά και πλαστικά 
καλούπια:  
1 λίτρο για επιφάνεια ~60m²

Sika® Separol® N



Sika® A
ntisol® S

32

01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

421292 Άχρωμο - ελαφρώς υπο-
κίτρινο Δοχείο 20kg 600 2.11 kg

421373 Άχρωμο - ελαφρώς υπο-
κίτρινο Βαρέλι 230kg 920 1.69 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ειδικό υγρό ελέγχου εξάτμισης νερού στο σκυρόδεμα

 ́ Ψεκάζεται σε φρεσκοστρωμένη 
επιφάνεια σκυροδέματος  

 ́ Συστήνεται σε περιπτώσεις επι-
φανειών που θα επικαλυφθούν 
με άλλες επιστρώσεις 

 ́ Ιδιαιτέρως κατάλληλο για:  
-Αυτοκινητόδρομους  
-Χώρους στάθμευσης  
-Ράμπες 
-Δώματα  
-Τοίχους αντιστήριξης  
-Προεντεταμένες κατασκευές και 
προβλήτες  
-Κανάλια άρδευσης / διώρυγες

 ́ Διαφανές, υδροδιαλυτό, δε 
λεκιάζει 

 ́ Βελτιώνει την ενυδάτωση του 
τσιμέντου 

 ́ Αυξάνει τις τελικές αντοχές και 
την ανθεκτικότητα του σκυροδέ-
ματος 

 ́ Ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα 
 ́ Μειώνει το φαινόμενο δημιουρ-
γίας σκόνης

~ 180/200gr/m². 
Με ψεκασμό και έναν χειριστή, περίπου 1000m² επιφάνειας μπορούν να καλυφθούν σε 8 ώρες.

Sika® Antisol® S
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

93663 Λευκό Δοχείο 25kg 650 2.05 kg

92368 Λευκό Βαρέλι 200kg 800 1.83 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Βελτιωτικό ωρίμανσης σκυροδέματος

 ́ Ιδιαιτέρως κατάλληλο για:  
-Αυτοκινητόδρομους  
-Χώρους στάθμευσης  
-Ράμπες  
-Δώματα  
-Τοίχους αντιστήριξης  
-Προεντεταμένες κατασκευές και 
προβλήτες  
-Κανάλια άρδευσης / διώρυγες

 ́ Μειώνει τις επιπτώσεις των 
ρηγματώσεων λόγω πλαστικής 
συρρίκνωσης 

 ́ Ελαχιστοποιεί τη συρρίκνωση 
 ́ Μειώνει το φαινόμενο δημιουρ-
γίας σκόνης 

 ́ Αυξάνει την αντίσταση σε παγετό 
 ́ Εξασφαλίζει επίτευξη σχεδιασμέ-
νων αντοχών

 ́ Δημιουργεί μια λεπτή μεμβράνη 
για να μειωθεί η πρόωρη απώ-
λεια του νερού ανάμειξης. 

Η κατανάλωση εξαρτάται από τον άνεμο, την υγρασία και τη 
θερμοκρασία. Ως γενικός κανόνας: 0.15-0.20kg/m²

Sika® Antisol® E
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

421172 τμχ. 1kg 8 τμχ. 384 κιβ. 4.60 kg

421170 Δοχείο 5kg 600 4.00 kg

421171 Δοχείο 20kg 600 3.55 kg

425490 * Βαρέλι 210kg 840 3.18 kg

421153 * Χύμα ή Δεξαμενή 1000 2.82 kg

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Τροποποιημένο βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

 ́ Για παραγωγή κονιαμάτων ενί-
σχυσης της πρόσφυσης (αριάνι)  

 ́ Κονιάματα μικρού πάχους για 
φινίρισμα, τελειώματα 

 ́ Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων 
επικάλυψης 

 ́ Κονιάματα επισκευών σε σκυρό-
δεμα 

 ́ Κονιάματα δαπέδων 
 ́ Επισκευές 
 ́ Παντός είδους κονιάματα στην 
κατασκευή

 ́ Βελτιώνει ιδιαίτερα την πρόσφυση 
του κονιάματος σε όλα τα υποστρώ-
ματα, ακόμη και σε λείες επιφάνειες 
(σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο, σιδηρού-
χα μέταλλα, γυαλί και κεραμικά)  

 ́ Παράγει κονιάματα που μπορούν 
να δουλευτούν και να εφαρμοστούν 
εύκολα 

 ́ Φιλικό στο χρήστη λόγω υφής 
 ́ Μειώνει τη συρρίκνωση και τον κίν-
δυνο ρωγμών 

 ́ Βελτιώνει την ελαστικότητα και την 
ευκαμψία του κονιάματος 

 ́ Βελτιώνει τη στεγανότητα του κονιά-
ματος 

 ́ Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα 
 ́ Παράγει κονιάματα με αυξημένη 
ανθεκτικότητα σε τριβή, με μικρή 
παραγωγή σκόνης 

 ́ Βελτιώνει τη χημική αντοχή

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με 
την εφαρμογή

SikaLatex® Max

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

480959 Ανοιχτό γαλάζιο Δοχείο 3,5lt Δέμα 3 τμχ. 150 Δέμα 23.35 τμχ.

497884 Ανοιχτό γαλάζιο Δοχείο 10lt 54 63.11 τμχ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ενισχυτικό πρόσφυσης νέας γενιάς και πρόσμικτο για κονίαμα και σκυρόδεμα

 ́ Ως στρώση πρόσφυσης-αριάνι
 ́ Για παραγωγή στεγανών επιχρι-
σμάτων  

 ́ Σε επισκευαστικά κονιάματα 
 ́ Σε κονιάματα κτισίματος τούβλου 
και πέτρας 

 ́ Για ενισχυμένα κονιάματα 
γεμισμάτων σε δάπεδα: γαρ-
μπιλομπετά, παραδοσιακές 
τσιμεντοκονίες, ελαφροβαρή 
τσιμεντοκονιάματα, ισχυρές τσι-
μεντοκονίες πισίνας 

 ́ Για υψηλής απόδοσης κονιάματα 
αρμολόγησης

 ́ Αυξημένη δύναμη συγκόλλησης - 
εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και 
σε δύσκολα υποστρώματα 

 ́ Μειωμένη απορροφητικότητα 
 ́ Σημαντικά αυξημένη εργασιμό-
τητα  

 ́ Μειωμένες ρηγματώσεις 
 ́ Αυξημένη αντοχή σε παγοπληξία 
 ́ Αυξημένες αντοχές, ελαστικότη-
τα και αδιαπερατότητα 

 ́ Βελτιώνει την χημική αντοχή των 
κονιαμάτων και του σκυροδέμα-
τος 

 ́ Το Sika Viscobond® είναι πιστο-
ποιημένο και φέρει σήμανση CE 
ως στεγανοποιητικό  πρόσμικτο 
για σκυρόδεμα και κονιάματα

Ως ενισχυτική στρώση πρόσφυσης: 0.10-0.16lt/m²/mm πάχους στρώσης  
Ως πρόσμικτο κονιαμάτων: 0.3-0.6lt /10lt κονιάματος 

Sika ViscoBond®
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01. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115754 Καφέ τμχ. 1kg 10 τμχ. 480 κιβ. 2.95 τμχ.

115756 Καφέ Δοχείο 5kg 600 1.92 kg

115755 Καφέ Δοχείο 20kg 600 1.66 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Πλαστικοποιητής επιχρισμάτων

 ́ Για παραγωγή επιχρισμάτων, 
σοβάδων, λασπωμάτων καλής 
ποιότητας, με αυξημένη εργασι-
μότητα και αντοχές

 ́ Πιστοποιημένο ως πρόσθετο 
κονιαμάτων τοιχοποιίας  

 ́ Έτοιμο προς χρήση 
 ́ Αυξάνει την αντίσταση των κονι-
αμάτων σε παγετό 

 ́ Μειώνει το φαινόμενο των τριχο-
ειδών ρωγμών  

 ́ Προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυ-
ση 

 ́ Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν 
 ́ Βελτιώνεται ο χρόνος πήξης 
 ́ Εύκολο στη χρήση 
 ́ Δεν περιέχει χλώριο ή άλλα δια-
βρωτικά συστατικά  

Λάσπη επιχρίσματος: 
0.1-0.2% κ.β. τσιμέντου 
Λάσπη κτισίματος: 
0.3% κ.β. τσιμέντου 

Sika® Mix Plus
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

115991 Κίτρινο τμχ. 0,4kg 6 τμχ. 360 κιβ. 6.09 τμχ.

115992 Ώχρα-Τερακότα τμχ. 0,4kg 6 τμχ. 360 κιβ. 6.11 τμχ.

73599 Καφέ τμχ. 0,7kg 6 τμχ. 360 κιβ. 7.77 τμχ.

73600 Μαύρο τμχ. 0,7kg 6 τμχ. 360 κιβ. 7.39 τμχ.

115990 Κόκκινο τμχ. 0,8kg 6 τμχ. 360 κιβ. 7.77 τμχ.

73598 Μπλε τμχ. 0,7kg 6 τμχ. 360 κιβ. 20.90 τμχ.

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Χρωστική για σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα

 ́ Για χρωματισμό τσιμεντοειδούς 
βάσης σκυροδεμάτων και κονια-
μάτων:  
-Tσιμεντοειδή κονιάματα τελικής 
επίστρωσης, εξομάλυνσης  
-Κονιάματα αρμολόγησης  
-Σε πλάκες/πανέλα σκυροδέμα-
τος  
-Για διακοσμητικής χρήσης στοι-
χεία  
-Για χρωματισμό κονιαμάτων 
βάσεως γύψου και/ ή ασβέστη

 ́ Καλή αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία  

 ́ Δεν επηρεάζει τον χρόνο πήξης  
 ́ Απλό, εύκολο και οικονομικό στη 
χρήση 

 ́ Συμβατό με άλλα 
πρόσμικτα κονια-
μάτων της σειράς 
SikaCim®  

1-2 τεμάχια/50kg τσιμέντου 

SikaCim® Color S
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

471275 Λευκό τμχ. 450gr 12 τμχ. 768 κιβ. 1.71 τμχ.

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Στεγανοποιητικό πρόσμικτο για σκυρόδεμα και κονιάματα

 ́ Για την παραγωγή στεγανών κονι-
αμάτων σε πισίνες, θεμελιώσεις, 
δεξαμενές, υπόγεια, κανάλια, 
τάφρους κ.α. 

 ́ Το σκυρόδεμα και τα κονιάματα 
γίνονται στεγανά καθώς σφραγί-
ζονται οι τριχοειδείς πόροι 

 ́ Δεν επηρεάζει τις μηχανικές 
αντοχές 

 ́ Συμβατό με άλλα πρόσμικτα 
Sika® 

 ́ Δεν περιέχει χλωρίδια 
 ́ Είναι εύκολο στη δοσομέτρησή 
του 

Ένα σακουλάκι/35kg τσιμέντου 

SikaCim® Waterproofer
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

71807 Καφέ τμχ. 0,5kg 40 τμχ. 960 κιβ. 4.64 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Διογκωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης 

 ́ Για εργασίες ενεμάτων όπως:  
-Αγκυρώσεις  
-Καλώδια προέντασης  
-Σταθεροποίηση ασταθών υπο-
στρωμάτων  
-Σταθεροποιήσεις βράχων 

 ́ Καλή σταθερότητα και συνοχή 
 ́ Χαμηλή εξίδρωση  
 ́ Ολοκληρωτική κάλυψη του κενού 
χώρου 

 ́ Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας 
του κονιάματος 

 ́ Σύντομος χρόνος σκλήρυνσης 
χάρις στο μικρό λόγο Νερού/
Τσιμέντο 

 ́ Δεν περιέχει χλώριο ή άλλες δια-
βρωτικές ουσίες για τον οπλισμό 
του χάλυβα 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.8-1.0% κ.β. τσιμέντου

Intraplast® EP
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02. 

Sika® Waterbars Yellow 42
SikaSwell® S-2 43
SikaSwell®-A Profiles   44
Sikadur-Combiflex® SG 45
Sika® MiniPack Στεγανοποιητικό 46
Sika® MiniPack Υπερταχύπηκτο  47
Sika® MonoSeal 101 48
SikaTop®-Seal 107 SH 49
Sikalastic®-152 50
Sikalastic®-1k 51
SikaTop® 209 Reservoir 52
Sika® SealTape-S 53
Igol® A 54
Igolatex®  55
Sika® Igolflex®-101 56
Sika® Injection-105-RC  57
Sika® Injection-201-CE 58
Sika® Injection-306  59
Sika® Drain S 60
Sika® Drain 15 61
Sika® Drain Geo S 62

Γεωυφάσματα 63
Sikaplan® WP 1100 64
SikaProof® A 65
Sarnafil® TU 111 66
Sika® MultiSeal 67
Sika® MultiSeal BT 68
Sikafill®   69
Sikalastic®-560 70
Sikalastic®-612 71
Sikalastic®-621 TC 72
Sika® Reemat Premium 73
Sika® Concrete Primer 74
Sikalastic® Metal Primer 75
Sika® Bonding Primer 76
Sikaplan® G 77
Sikaplan® SGmA 78
Sika® Bituseal  79
Sika® Igolflex® P-01 S 80
Sika® Bituseal Mastic 999 81

Η δημιουργία ενός στεγανού κονιάματος από τον Kaspar Winkler το 1910, 
αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη πορεία της Sika στον 
τομέα της στεγανοποίησης. Η Sika αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο συ-
νεργάτη που θα μπορούσατε να έχετε, προσφέροντάς σας μεγάλο εύρος 
προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης, τεχνικής υποστήριξης και 
εμπειρίας εφαρμογής. Η σωστή στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών, 
δεξαμενών, έργων υποδομής, ειδικών λεπτομερειών μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με σωστό σχεδιασμό, εμπειρία, κατάλληλη επιλογή υλικών και βέβαια 
με επαγγελματίες εφαρμοστές και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο. Ως 
κορυφαίος παραγωγός προϊόντων για τον τομέα των κατασκευών, η Sika δι-
αθέτει εμπειρία σε θέματα υγρομόνωσης δωμάτων. Παράγει  μεγάλο εύρος 
διαφορετικών προϊόντων και συστημάτων για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
των πελατών της και να συμμορφώνεται με τα πλέον πρόσφατα και ισχύ-
οντα πρότυπα. Εδώ θα βρείτε συστήματα και λύσεις, που αναπτύσσονται 
εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, ενσωματώνοντας συνεχώς νέες τεχνο-
λογίες αιχμής.

Στεγανοποίηση 
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02. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

494887 DR-26, κίτρινο Ρολό 15m 120 10.22 m

445555 O-25L, κίτρινο Ρολό 15m 195 5.69 m

452628 AR-25 SH, κίτρινο Ρολό 15m 150 8.05 m

452626 V-24  SH, κίτρινο Ρολό 30m 300 5.76 m

478125 V-15 SH, κίτρινο Ρολό 30m 300 3.98 m

473116 V-20L SH, κίτρινο Ρολό 30m 300 4.66 m

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Προδιαμορφωμένες υδροφραγές αρμών από PVC  

 ́ Για προστασία και στεγανοποί-
ηση σε κατασκευαστικούς και 
διαστολικούς αρμούς σε κα-
τασκευές σκυροδέματος όπως 
τοίχους αντιστήριξης, δεξαμενές, 
φράγματα, κανάλια, πισίνες, 
δεξαμενές λυμάτων κ.α. 

 ́ Προστασία κατασκευών από τα 
νερά του υδροφόρου ορίζοντα σε 
υπόγεια κτιριακών κατασκευών, 
υπόγειους χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων, σήραγγες, τοίχους 
αντιστήριξης κ.α.

 ́ Υψηλής ποιότητας PVC μεγάλης 
αντοχής  στη γήρανση 

 ́ Κατάλληλα για υψηλές υδροστα-
τικές πιέσεις  

 ́ Διατίθενται σε διάφορους τύ-
πους και διαστάσεις ανάλογα με 
τη χρήση τους 

 ́ Ευκολία θερμοσυγκόλλησης στο 
εργοτάξιο 

Sika® Waterbars Yellow

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

69320 Κόκκινο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 12.16 τμχ.

69318 Κόκκινο τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 19.65 τμχ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό για στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών

 ́ Σφράγιση – στεγανοποίηση κατα-
σκευών και για στερέωση ειδικών 
υδροδιογκούμενων διατομών 
SikaSwell®-Α και των συστημάτων 
σωληνώσεων για εισπίεση ενέμα-
τος SikaFuko® Swell 1.

 ́ Σφράγιση: 
-Κατασκευαστικών αρμών 
-Διελεύσεων σωληνώσεων και 
μεταλλικών κατασκευών διαμέσου 
τοιχίων και πλακών δαπέδου 
-Γύρω από διελεύσεις παντός τύ-
που και κατασκευαστικούς αρμούς 
-Κατασκευαστικών αρμών αγωγών 
καλωδιώσεων, κ.λ.π. 

 ́ Ευκολία εφαρμογής
 ́ Καλή πρόσφυση σε διάφορα 
υποστρώματα

 ́ Βελτιστοποιημένη διόγκωση, 
χωρίς να επηρεάζεται το νωπό 
σκυρόδεμα κατά την ωρίμανσή 
του

 ́ Πολύ οικονομικό
 ́ Διόγκωση σε επαφή με το νερό
 ́ Μόνιμα ανθεκτικό στο νερό
 ́ Προσαρμογή σε διάφορες λεπτο-
μέρειες της κατασκευής

100ml/m για κορδόνι 15mm 

SikaSwell® S-2



SikaSw
ell®-A

 Profiles  
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

169788 2005 κόκκινο Ρολό 20m 6 ρολών 180 κιβ. 58.18 Ρολό

169890 2010 κόκκινο Ρολό 10m 6 ρολών 180 κιβ. 56.53 Ρολό

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υδροδιογκούμενο προφίλ ακρυλικής βάσης, για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών 
σκυροδέματος

 ́ Για σφράγιση:  
-Κατασκευαστικών αρμών  
-Διελεύσεων σωληνώσεων και 
μεταλλικών κατασκευών διαμέ-
σου τοιχίων και πλακών δαπέδου  
-Κατασκευαστικών αρμών σε 
προκατασκευασμένα στοιχεία 
σκυροδέματος   
-Κατασκευαστικών αρμών αγω-
γών καλωδιώσεων, κλπ.  
-Γύρω από διελεύσεις παντός 
τύπου διαμέσου σκυροδέματος 

 ́ Κόκκινο προφίλ:  
-Για χρήση σε επαφή με φρέσκο 
και υφάλμυρο νερό (περιεκτικό-
τητα αλάτων <7-8%) 

 ́ Κίτρινο προφίλ:  
-Για χρήση σε επαφή με θαλασσι-
νό νερό (περιεκτικότητα αλάτων 
>8%)  

 ́ Εύκολα στην εφαρμογή 
 ́ Εφαρμογή επί διαφόρων υποστρωμάτων 
 ́ Πολύ οικονομικά 
 ́ Διόγκωση σε επαφή με νερό 
 ́ Μπορούν να διογκωθούν και εντός ρωγ-
μών και κενών 

 ́ Μακροπρόθεσμα ανθεκτικά βάσει δοκιμών 
 ́ Ανθεκτικά σε νερό και διάφορες χημικές 
ουσίες 

 ́ Δεν απαιτείται χρόνος σκλήρυνσης 
 ́ Δεν απαιτείται θερμοσυγκόλληση 
 ́ Προσαρμόσιμα 
σε διάφορες 
λεπτομέρειες 
της κατασκευής 

 ́ Διαθέσιμα σε 
διάφορους 
τύπους και 
διαστάσεις

SikaSwell®-A Profiles  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

406601 1mmx10cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 160 96.05 τμχ.

406600 1mmX15cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 100 144.57 τμχ.

406599 1mmx20cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 80 173.04 τμχ.

406596 * 1mmx25cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 60 207.65 τμχ.

406606 * 2mmx15cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 55 193.08 τμχ.

406605 * 2mmx20cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 44 245.07 τμχ.

406604 * 2mmx25cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 33 302.82 τμχ.

406603 * 2mmx30cm, Ανοιχτό Γκρι Ρολό 25m 22 348.48 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Σύστημα στεγανοποίησης αρμών υψηλών απαιτήσεων

 ́ Σύστημα στεγανοποίησης σε δια-
στολικούς και κατασκευαστικούς 
αρμούς σε:  
-Σήραγγες, κανάλια και τάφρους   
-Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων   
-Υπόγεια  
-Δεξαμενές πόσιμου νερού  
-Δώματα  
-Κολυμβητικές δεξαμενές  

 ́ Για σφράγιση:  
-Αρμών με μεγάλη κινητικότητα  
-Ρηγματώσεων 

 ́ Αποκατάσταση διαρροών συστη-
μάτων σφράγισης σε:  
-Υδροφραγές   
-Σφραγιστικά αρμών  
-Τμήματα κτιρίων με αναμενόμε-
νη ανομοιογενή καθίζηση 

 ́ Βελτιωμένη πρόσφυση μεταξύ της ταινίας 
και της συγκολλητικής ρητίνης, δεν απαιτεί-
ται ενεργοποίηση της ταινίας 

 ́ Ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση 
 ́ Κατάλληλο για ξηρές και νωπές επιφάνειες 
σκυροδέματος 

 ́ Εξαιρετικά εύκαμπτο 
 ́ Εξαίρετη πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα 
 ́ Ανθεκτικό στο νερό και στις καιρικές επι-
δράσεις 

 ́ Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία 
 ́ Διαθέσιμο σε συνδυασμό με συγκολλητικές 
ρητίνες κανονικής & ταχείας ωρίμανσης 

 ́ Ανθεκτικό σε διεισδύσεις ριζικών συστημά-
των 

 ́ Προσαρμόσιμο & ευέλικτο σύστημα, ιδανι-
κό για περίπλοκες περιπτώσεις

Sikadur-Combiflex® SG

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Sika® M
iniPack Στεγανοποιητικό

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

443957 Γκρι τμχ. 5kg 4 τμχ. 120 κιβ. 8.60 τμχ.

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης

 ́ Στεγανοποίηση και προστασία 
θεμελίων, τοιχίων υπογείων κα-
τασκευών πριν την επίχωση 

 ́ Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τσι-
μεντοκονιάματα, τουβλοδομές 
κ.α. 

 ́ Αποδοτική λύση στεγανοποίησης 
υφιστάμενων κατασκευών 

 ́ Κατάλληλο για δεξαμενές ποσί-
μου νερού 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στο υπό-
στρωμα 

 ́ Εύκολη και ταχεία εφαρμογή με 
βούρτσα 

 ́ Εφαρμόσιμο απευθείας σε τού-
βλο, σκυρόδεμα και θεμελιώσεις

Ανάλογα με την αδρότητα του υποστρώματος, το προφίλ επιφανείας και 
το πάχος στρώσης. Ενδεικτικά, ~ 1.5 kg σκόνης ανά m2 ανά mm πάχους 
στρώσης.

Sika® MiniPack Στεγανοποιητικό
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

443983 Γκρι τμχ. 2kg 10 τμχ. 300 κιβ. 6.06 τμχ.

443981 Γκρι τμχ. 5kg 4 τμχ. 120 κιβ. 11.13 τμχ.
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Υπερταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα

 ́ Το Sika® Minipack Waterplug 
είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο 
κονίαμα για εφαρμογές όπου 
απαιτείται ταχεία πήξη κονιάμα-
τος, όπως:  
-Η αντιμετώπιση αρνητικών 
πιέσεων νερού – διεισδύσεων 
νερού διαμέσου ρηγματώσεων, 
εσοχών χαλικοδεμάτων και κατα-
σκευαστικών αρμών  
-Η αντιμετώπιση διεισδύσεων 
νερού αποστράγγισης πριν το 
τελικό στάδιο κύριας στρώσης 
στεγανοποίησης

 ́ Προϊόν έτοιμο προς εφαρμογή 
με απλή προσθήκη νερού 

 ́ Ταχεία πήξη, χωρίς το υλικό να 
εκπλένεται λόγω παρουσίας 
νερού υπό πίεση 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 1.07 kg / lt μείγματος 

Sika® MiniPack Υπερταχύπηκτο 



Sika® M
onoSeal 101
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

464898 Λευκό Σακί 20kg 1000 1.12 kg

184948 Γκρι Σακί 25kg 1250 1.00 kg

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

 ́ Κατάλληλο για την αντιμετώπιση 
φαινομένων διεισδύσεων χαμη-
λής έως μέσης αρνητικής πίεσης 
καθώς και για την αντιμετώπιση 
θετικών πιέσεων νερού  

 ́ Για ανθεκτική στεγανοποίηση σε 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία και άλλα 
οικοδομικά υποστρώματα   

 ́ Εφαρμογή σε:  
-Κελάρια και χώρους υπογείων  
-Φρεάτια ανελκυστήρων  
-Τοίχους αντιστήριξης γαιών, 
πλάκες επί εδάφους  
-Τάφρους και ορύγματα  
-Δεξαμενές και στέρνες 

 ́ Αποτελεσματική, οικονομική 
στεγανοποίηση σε υφιστάμενες 
κατασκευές 

 ́ Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα 
 ́ Ανθεκτικό σε πιέσεις νερού 
 ́ Πιστοποιημένο για επαφή με 
πόσιμο νερό (ARPA-Reg. Gen. 
Analisi n 300/08-02-2008, Sika® 
Monoseal 101 G ARPA-Reg. Gen. 
Analisi n 301/08-02-2008, Sika® 
Monoseal 101 W)   

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~1.9 kg  /m² /mm πάχος στρώσης 

Sika® MonoSeal 101
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 25kg, Συστ. (A+Β) 1.64 kg

184905 Δοχείο 5kg, Συστ. Α 540 4.86 kg

185035 Γκρι Σακί 20kg, Συστ. Β 1080 0.84 kg

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης δύο συστατικών

 ́ Τσιμεντοειδές κονίαμα στε-
γανοποίησης τροποποιημένο 
με ειδικά πολυμερή και ειδικά 
πρόσθετα.  

 ́ Εσωτερική και εξωτερική στε-
γανοποίηση, προστασία σκυρο-
δέματος,τσιμεντοκονιαμάτων, 
τουβλοδομών κ.α  

 ́ Στεγανοποίηση υπογείων και 
κελαριών 

 ́ Στεγανοποίηση τοιχείων υπο-
γείων σε νέες ή υφιστάμενες 
κατασκευές  

 ́ Καλή σφράγιση (στατικών) τριχο-
ειδών ρωγμών 

 ́ Ευκολία εφαρμογής με βούρτσα 
 ́ Δεν απαιτείται προσθήκη νερού  
 ́ Προστασία έναντι διεισδύσεων 
νερού 

 ́ Εύκολη και γρήγορη ανάμειξη  
 ́ Μη διαβρωτικό για τους οπλι-
σμούς 

 ́ Μπορεί να βαφτεί  

3.6 kg/m² σε δύο στρώσεις 

SikaTop®-Seal 107 SH



Sikalastic®-152
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 33kg, Συστ. (A+Β) 2.06 kg

185041 Δοχείο 8kg, Συστ. Α 432 6.03 kg

185044 Γκρι Σακί 25kg, Συστ. Β 1250 0.79 kg

Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα  προστασίας και 
στεγανοποίησης

 ́ Προστασία επιφανειών σκυροδέμα-
τος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές 
του ΕΝ 1504-9: 1: προστασία έναντι 
διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος 
υγρασίας (επίστρωση), 8: αύξηση 
ειδικής αντίστασης (επίστρωση).   

 ́ Στεγανοποίηση και προστασία κατα-
σκευών όπως: υπόγεια, δεξαμενές, 
κολυμβητικές δεξαμενές, σωληνώσεις 
από σκυρόδεμα, γέφυρες και κανά-
λια.  

 ́ Στεγανοποίηση και προστασία εξω-
τερικών τοιχίων, που θα βρίσκονται 
κάτω από το επίπεδο του εδάφους.   

 ́ Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από 
μικρή αρνητική υδροστατική πίεση 
τοιχίων και δαπέδων σε υπόγεια.  

 ́ Στεγανοποίηση σε εξώστες με υπό-
στρωμα σκυρόδεμα ή παλαιά πλακί-
δια.  

 ́ Στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθει-
μένων στα καιρικά φαινόμενα. 

 ́ Εύκαμπτη στεγανοποίηση και 
προστασία σκυροδέματος με 
ένα μόνο προϊόν 

 ́ Αξιόπιστη εφαρμογή ακόμα 
και σε περιβάλλον με αυξη-
μένη υγρασία  

 ́ Δυνατότητα εφαρμογής σε 
υποστρώματα με σχετικά 
χαμηλή υγρασία  

 ́ Ταχεία σκλήρυνση (ακόμα και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες)  

 ́ Εύκολη εφαρμογή ακόμα και 
σε κατακόρυφες επιφάνειες 

 ́ Ικανότητα γεφύρωσης ρωγ-
μών 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα 
σχεδόν τα υποστρώματα, 
όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοει-
δή κονιάματα, πέτρα, κεραμι-
κά, τούβλα και ξύλο 

 ́ Υψηλή αντοχή σε παγολυτι-
κά άλατα και διοξείδιο  του 
άνθρακα  

~ 1.8 kg/m²/mm

Sikalastic®-152
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

400479 Ανοιχτό Γκρι Σακί 20kg 1000 2.29 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ενός συστατικού εξαιρετικά εύκαμπτο, στεγανοποιητικό κονίαμα, κατάλληλο για δεξαμενές 
πόσιμου νερού

 ́ Προστασία επιφανειών σκυρο-
δέματος, σύμφωνα με τις ακό-
λουθες αρχές του ΕΝ 1504-9: 1: 
προστασία έναντι διεισδύσεων 
(επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας 
(επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής 
αντίστασης (επίστρωση)

 ́ Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο 
νερό 

 ́ Στεγανή προστασία κατασκευών 
σκυροδέματος 

 ́ Εξωτερική στεγανοποίηση τοιχίων 
που θα επιχωματωθούν 

 ́ Εσωτερική στεγανοποίηση τοιχί-
ων και δαπέδων π.χ. σε υπόγεια 

 ́ Στεγανοποίηση σε βεράντες και 
μπαλκόνια πάνω σε σκυρόδεμα 
ή κατάλληλα προετοιμασμένα 
πλακάκια 

 ́ Κατάλληλο για επαφή με πόσι-
μο νερό σύμφωνα με Italian Law 
Decree 174 της 06/04/2004 

 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί επί νωπών 
υποστρωμάτων 

 ́ Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα, 
ρολό ή σπάτουλα 

 ́ Καλή συμπεριφορά σε κρέμαση 
και ευκολία εφαρμογής, ακόμα και 
σε κάθετες επιφάνειες 

 ́ Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 
 ́ Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά 
υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, 
τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, 
κεραμικά, τούβλα και ξύλο Η ανα-
λογία ανάμειξης μπορεί να ρυθ-
μιστεί έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
συνεκτικότητα και η εργασιμότητα 
που απαιτείται για την εκάστοτε 
εφαρμογή 

1.2 kg/m2/mm

Sikalastic®-1k

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 36.1kg, Συστ. (A+Β) 2.98 kg

154559 Δοχείο 9.5kg, Συστ. Α 456 6.58 kg

418196 Λευκό Σακί 26.6kg, Συστ. Β 1277 1.69 kg

Εύκαμπτο στεγανοποιητικό μικροκονίαμα δύο συστατικών εγκεκριμένο για επαφή με πόσιμο 
νερό

 ́ Εσωτερική στεγανοποίηση και 
προστασία κατασκευών, ανοι-
κτών ή κλειστών, αεριζόμενων ή 
ημι-αεριζόμενων, όπως: δεξαμε-
νές πόσιμου νερού, πυρόσβεσης 
ή ποτίσματος, κολυμβητικές 
δεξαμενές, κανάλια κ.α. 

 ́ Πιστοποιημένο προϊόν για επαφή 
με πόσιμο νερό 

 ́ Συσκευασμένα υλικά σε έτοιμη 
αναλογία ανάμειξης 

 ́ Αδιαπέραστο από νερό 
 ́ Εξαίρετη πρόσφυση σε υποστρώ-
ματα σκυροδέματος, κονιαμά-
των, τουβλοδομών, πέτρας  

 ́ Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, 
με δυνατότητα γεφύρωσης τριχο-
ειδών ρωγμών

~ 2.7 έως 3.6 kg/m² για δύο στρώσεις & συνολικό πάχος εφαρμογής 1.5 
με 2 mm

SikaTop® 209 Reservoir
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

108349 εσωτερική γωνία Σετ 10 τμχ. 5 Σετ 250 κιβ. 53.56 Σετ

108350 εξωτερική γωνία Σετ 10 τμχ. 5 Σετ 250 κιβ. 53.56 Σετ

123262 Ρολό 10m Ρολό 10m 392 Ρολό 16.03 τμχ.

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ

Ειδική ταινία για στεγανή σφράγιση αρμών περιμετρικά σε χώρους  που πρόκειται να 
επικολληθούν πλακίδια

 ́ Σφράγιση των περιμέτρων γύρω 
και κάτω από πλακάκια σε μπά-
νια, κουζίνες, μπαλκόνια κ.α. 

 ́ Σφράγιση γύρω από προσόψεις 
και γύρω από πισίνες για να απο-
φευχθεί η είσοδος νερού 

 ́ Σφράγιση κάθετων και οριζόντι-
ων αρμών διαστολής σε αρμούς 
απομόνωσης, σύνδεσης και 
κατασκευαστικούς, σε γωνίες και 
διεισδύσεις σωλήνων 

 ́ Υψηλή ελαστικότητα 
 ́ Στεγανό 
 ́ Καλή χημική αντοχή 
 ́ Ευκολία εφαρ-
μογής  

 ́ Θερμική αντοχή: 
-25°C έως +60°C 

Sika® SealTape-S
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

173193 Μαύρο Δοχείο 5kg 500 2.16 kg

416963 Μαύρο Δοχείο 17kg 561 1.98 kg

122827 * Μαύρο Βαρέλι 200kg 800 1.82 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ανιονικό γαλάκτωμα ασφαλτικής προστασίας

 ́ Κατάλληλο για χρήση σε διά-
φορες εφαρμογές και κυρίως 
μονώσεις τμημάτων στοιχείων 
σκυροδέματος που προβλέπεται 
να επιχωματωθούν, όπως θεμε-
λιώσεις, τοίχους αντιστήριξης, 
αποστραγγιστικά τοιχία, δάπεδα  

 ́ Για προστασία και στεγανοποίη-
ση οικοδομικών κατασκευών από 
σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα 

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Διατίθεται έτοιμο προς χρήση 
 ́ Οικονομικό προϊόν  
 ́ Εξαίρετη πρόσφυση σε διάφο-
ρα υποστρώματα 

 ́ Ανθεκτικό σε εδαφικά - ριζικά 
οξέα 

 ́ Αφλεκτο και άοσμο υλικό 
 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί σε 
στεγνή ή νωπή επιφάνεια 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.3-0.5 kg/m²  ανά στρώση   

Igol® A
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

416964 Μαύρο Δοχείο 18kg 594 2.64 kg

122839 * Μαύρο Βαρέλι 220kg 880 2.40 kg

Ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης με πολυμερή

 ́ Κατάλληλο για χρήση σε διάφο-
ρες εφαρμογές στεγανοποίησης 
τμημάτων όπως:  
-Θεμελιώσεις  
-Δάπεδα  
-Επισκευές δωμάτων  
-Για προστασία και στεγανοποίη-
ση οικοδομικών κατασκευών από 
σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα 
κ.α.  
-Ως φράγμα υδρατμών σε επί-
πεδα και κεκλιμένα δώματα και 
στέγες 

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Έτοιμο προς χρήση 
 ́ Οικονομικό προϊόν  
 ́ Εξαίρετη πρόσφυση σε διάφορα υπο-
στρώματα 

 ́ Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία και αραιά 
οξέα 

 ́ Ανθεκτικό σε εδαφικά – 
ριζικά οξέα 

 ́ Με δυνατότητα γεφύρω-
σης μικρορωγμών 

 ́ Χωρίς διαλύτες, άφλεκτο 
και άοσμο 

 ́ Μη τοξικό 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.4-0.8 kg/m²  ανά στρώση

Igolatex® 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

153087 Μαύρο Δοχείο 32lt 576 2.69 lt

Eύκαμπτο ασφαλτικό γαλάκτωμα εξαιρετικής ανθεκτικότητας

 ́ Στεγανοποίηση για όλες τις υπό-
γειες και υπέργειες κατασκευές 
σκυροδέματος   

 ́ Προστασία έναντι διείσδυσης 
νερού σε στρώσεις μεγάλου 
πάχους 

 ́ Ως συγκολλητικό για μικρού βά-
ρους θερμομονωτικές πλάκες 

 ́ Στεγανοποίηση δωμάτων και 
μπαλκονιών κάτω από κονιάματα

 ́ Εφαρμογή με οδοντωτή σπάτου-
λα ή ανάερο ψεκασμό  

 ́ Έτοιμο προς χρήση 
 ́ Δεν κρεμάει σε κατακόρυφες 
επιφάνειες 

 ́ Διατηρεί την ευκαμψία του ακό-
μα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 

 ́ Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών  
(δυνατότητα ενίσχυσης και με 
υαλοΰφασμα) 

 ́ Χωρίς διαλύτες – μη εύφλεκτο 
υλικό  

 ́ Μη ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία 

 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί σε ξηρές 
ή νοτισμένες επιφάνειες

Για στεγανοποίηση (σε δύο στρώσεις): ~ 4.50 -6.00 lt/m² 
Σαν συγκολλητικό (σε μία στρώση): ~ 2.00 lt/m² για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών. 

Sika® Igolflex®-101
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 21g, Συστ. (A+Β) 22.37 kg

182666 Άχρωμο Δοχείο 10kg, Συστ. Α 500 22.37 kg

182667 Καφέ Δοχείο 11kg, Συστ. Β 550 22.37 kg

Sika® Injection AC Accelerator

153546 * AC10 Δοχείο 1kg 99 38.75 kg

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαστικός πολυουρεθανικός ενέσιμος αφρός για προσωρινή στεγανοποίηση  

 ́ Για προσωρινή στεγανοποίηση 
ρηγματώσεων υψηλής διείσδυ-
σης νερού, ρωγμές με και χωρίς 
κινητικότητα, κοιλότητες σε 
κατασκευές σκυροδέματος, πλιν-
θοδομές και λιθοδομές καθώς 
και τεχνικών έργων θεμελίωσης 
(τοίχους αντιστήριξης) 

 ́ Κατάλληλο για κατασκευές στις 
οποίες αναμένονται μικρές μετα-
κινήσεις 

 ́ Για την επίτευξη μόνιμης σφράγι-
σης και στεγανοποίησης ρωγμών, 
εφαρμόστε σε δεύτερη φάση 
Sika® Injection-201-CE

 ́ Δεν αντιδρά, παρά μόνο όταν έρθει 
σε επαφή με νερό 

 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί με αντλία 
1-συστατικού (μείγμα)

 ́ Η αναλογία ανάμειξης 1:1 επιτρέπει 
εύκολη και ασφαλή εφαρμογή με 
ενός ή δύο συστατικών αντλία 

 ́ Η ελεύθερη διόγκωση του αφρού σε 
επαφή με το νερό είναι 15πλάσια  

 ́ Η ταχύτητα διόγκωσης του αφρού 
εξαρτάται από τη θερμοκρασία του 
μείγματος, την ίδια την κατασκευή 
και την επαφή με το νερό, καθώς 
και από τις υδροδυναμικές συνθή-
κες 

 ́ Σε χαμηλές θερμοκρασίες (< + 10°C) 
το Sika® Injection-105-RC μπορεί 
να επιταχυνθεί με Sika® Injection 
–AC10. 

Sika® Injection-105-RC 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 20.6kg, Συστ. (A+Β) 18.94 kg

182583 Άχρωμο Δοχείο 10kg, Συστ. Α 500 18.94 kg

182584 Καφέ Δοχείο 10.6kg, Συστ. Β 530 18.94 kg

Sika® Injection AC Accelerator

152750 * AC20 Δοχείο 1kg 99 41.72 kg

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ

Ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού

 ́ Μόνιμη στεγανή σφράγιση σε 
ρωγμές και κατασκευαστικούς 
αρμούς κατασκευών σκυροδέμα-
τος, πλινθοδομές και λιθοδομές. 

 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί ως ένεμα 
στα συστήματα SikaFuko® 

 ́ Μόνιμα ελαστικό απορροφά ενδεχό-
μενες  μικρο-μετακινήσεις 

 ́ Δε συρρικνώνεται σε ξηρές συνθή-
κες 

 ́ Ιδιαιτέρα λεπτόρρευστο διεισδύει 
σε ρωγμές  με πλάτος > 0.2mm 

 ́ Αδρανές και χημικά σταθερό 
 ́ Ελεύθερο διαλύτη, φιλικό στο περι-
βάλλον 

 ́ Ταχύτητα αντίδρασης που μπορεί 
να επιταχυνθεί  με Sika® Injection–
AC20. 

 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί με αντλία 
εφαρμογής  ενεμάτων ενός συστα-
τικού 

 ́ Πιστοποίηση για πόσιμο νερό σύμ-
φωνα  με Γερμανικό Πρότυπο KTW 

Sika® Injection-201-CE
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

177921 * Σετ 17.16kg, Συστ. (Α+Β+C) 30 291.72 Σετ

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ελαστική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού

 ́ Xρησιμοποιείται και μετά την 
αποπεράτωση της κατασκευής 
ως εξωτερικό σύστημα σφρά-
γισης σε κατασκευαστικούς και 
διαστολικούς αρμούς, καθώς 
και στους αρμούς του δικτύου 
αποστράγγισης που καλύπτονται 
με υγρό ή κορεσμένο με νερό 
έδαφος  

 ́ Xρησιμοποιείται επίσης για την 
επισκευή συστημάτων μεμβρα-
νών στεγανοποίησης που έχουν 
υποστεί φθορές (μονής ή διπλής 
στρώσης συστήματα μεμβρανών)

 ́ Προσαρμόσιμος χρόνος ωρίμαν-
σης μεταξύ 8 και 50 λεπτών 

 ́ Μόνιμα ελαστικό, μπορεί να 
απορροφήσει περιορισμένη 
κινητικότητα 

 ́ Ικανότητα επαναλαμβανόμενης 
απορρόφησης (διόγκωση) και 
αποβολής (συρρίκνωση) υγρασί-
ας περίπου 75% κατά βάρος  

 ́ Χωρίς διαλύτες ακρυλική ρητίνη 
 ́ Υψηλή τιμή pH, μεταξύ 9 - 10 
 ́ Πολύ χαμηλό ιξώδες συγκρίσιμο 
με αυτό του νερού 

 ́ Το ώριμο Sika® Injection-306 
είναι αδιάλυτο σε νερό, υδρογο-
νάνθρακες και χημικά ανθεκτικό 
σε οξέα και αλκάλια 

 ́ Φιλικό στο περιβάλλον, κατάλλη-
λο για χρήση σε  ζώνες προστασί-
ας υπογείων υδάτων

Sika® Injection-306 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

175615 2x30m, Καφέ Ρολό 60m² 900 1.52 m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Προδιαμορφωμένα συνθετικά φύλλα αποστράγγισης 

 ́ Χρησιμοποιείται ως φύλλο 
προστασίας συστημάτων στε-
γανοποίησης και για τη διευκό-
λυνση απομάκρυνσης των νερών 
σε υπόγεια έργα, όπως κήπους, 
τοιχία αντιστήριξης,  βάθρα 
γεφυρών  

 ́ Επίσης, ως προστασία συστημά-
των στεγανοποίησης σε σήραγ-
γες, φυτεμένα δώματα, ζαρντι-
νιέρες  

 ́ Μεγάλη αντίσταση σε χημική 
προσβολή 

 ́ Αντίσταση σε διεισδύσεις ριζικών 
συστημάτων 

 ́ Οικονομικό προϊόν 
 ́ Εύκολος τρόπος τοποθέτησης  
 ́ Υψηλή μηχανική αντοχή 

Sika® Drain S
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

149726 2*25m Ρολό 50m² 200 Ρολό 8.91 m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Γεωσυνθετικό φύλλο προστασίας και αποστράγγισης αποτελούμενο από τρισδιάστατο πυρήνα 
πολυμερών ινών, με δύο ενσωματωμένα γεωυφάσματα

 ́ Ως αποστραγγιστική στρώση σε 
υπόγειες κατασκευές 

 ́ Αποστράγγιση επιχωματωμένων 
τοιχίων και στοιχείων 

 ́ Αποστράγγιση κεκλιμένων στοι-
χείων 

 ́ Στρώση διαχωρισμού για προ-
στασία της στεγανοποίησης 

 ́ Προστασία υπόγειων κατασκευ-
ών που έχουν στεγανοποιηθεί με 
ασφαλτικά γαλακτώματα 

 ́ Στρώση προστασίας κάτω από 
πλάκες σε δώματα 

 ́ Στρώση προστασίας μεμβρανών 
σηράγγων 

 ́ Στρώση διαχωρισμού και προ-
στασίας σε φυτεμένους χώρους 
(π.χ. ζαρντινιέρες, ταρατσόκη-
πους)

 ́ Εύκολη τοποθέτηση 
 ́ Υψηλή αποστραγγιστική ικανό-
τητα 

 ́ Καλή αντοχή σε χημικά 
 ́ Οικονομική προστασία 
 ́ Λειτουργεί ως προστατευτική 
στρώση ενάντια στα μηχανικά 
φορτία του εδάφους 

 ́ Απορροφά και φιλτράρει τα 
υπόγεια ύδατα, ενισχύοντας την 
ικανότητα απορροής του συνολι-
κού συστήματος αποστράγγισης

Sika® Drain 15



Sika® Drain Geo S

62

02. 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

479944  2.4x20m Ρολό 48m² 288 Ρολό 4.00 m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑEΦΑΡΜΟΓΈΣ

Αποστραγγιστική μεμβράνη  με ενσωματωμένο γεωύφασμα

 ́ Ως φύλλο προστασίας συστημά-
των στεγανοποίησης και για τη 
διευκόλυνση απομάκρυνσης των 
νερών σε υπόγεια έργα όπως κή-
πους, τοιχία αντιστήριξης, βάθρα 
γεφυρών. 

 ́ Προστασία συστημάτων στεγα-
νοποίησης σε σήραγγες, φυτεμέ-
να δώματα, ζαρντινιέρες, κτλ.

 ́ Μεγάλη αντίσταση σε χημική 
προσβολή  και μηχανική αντοχή 

 ́ Αντίσταση σε διεισδύσεις ριζικών 
συστημάτων 

 ́ Οικονομική λύση 
 ́ Εύκολη τοποθέτηση

Sika® Drain Geo S

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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02. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

492526 S-Felt A 200 HF, Λευκό Ρολό 2.2*50m Ρολό 1.17 m²

471032 S-Felt A 300 F, πολύχρωμο Ρολό 2.2*50m Ρολό 1.40 m²

111163 *
S-Felt GK 400, πολύχρωμο 

με επίστρωση φιλμ 
πολυαιθυλενίου

Ρολό 2*50m Ρολό 2.76 m²

469133 S-Felt M500 F, πολύχρωμο Ρολό 2.2*50m Ρολό 2.20 m²

490137 SPL-W Felt 500 PPF, Λευκό Ρολό 2.2*50m Ρολό 2.82 m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Γε
ω

υφ
άσ

μα
τα

S-Felt A 300F, S-Felt GK 400, S-Felt M 500 F, Sikaplan W Felt 500 PPF, S-Felt A 200 HF

 ́ Ως στρώση εξομάλυνσης, προστασίας, διαχωρισμού και απο-
στράγγισης σε εφαρμογές στεγανοποίσης υπογείων, σηράγγων 
και δωμάτων

 ́ Ανθεκτικά σε ασφαλτικά 
 ́ Δεν αποσυντίθενται 
 ́ Υψηλή αντίσταση σε βακτηριακή προσβολή 
 ́ Μεγάλη διάρκεια ζωής 
 ́ Ανακυκλώσιμα 
 ́ Ανθεκτικά σε γήρανση 
 ́ Ανθεκτικά σε όλους τους φυσικούς παράγοντες που υπάρχουν 
και δρουν στο έδαφος και σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες 

 ́ Κατάλληλα για επαφή με μαλακό νερό  (επιθετικό για το σκυρό-
δεμα) 

 ́ Εύκαμπτα σε χαμηλές θερμοκρασίες 
 ́ Κατάλληλα για εγκατάσταση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων 

Γεωυφάσματα

S-Felt A300 F S-Felt M500 F S-Felt GK 400 SPL-W Felt 500 PPF
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

57390 Κίτρινο/Μαύρο, 15HL, 1.50 
mm

Ρολό 44m² 
(2.2x20) 880 8.20 m²

57291 Κίτρινο/Μαύρο, 20HL, 2.0mm Ρολό 44m² 
(2.2x20) 660 10.36 m²

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Μεμβράνη στεγανοποίησης υπόγειων έργων

 ́ Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών
 ́ Επένδυση προστασίας σε κανάλια, δεξαμενές από καθαρό νερό

 ́ Υψηλή αντοχή σε γήρανση 
 ́ Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων 
 ́ Υψηλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 ́ Κατάλληλη για εγκατάσταση επί αδύναμων, 
υγρών ή νωπών υποστρωμάτων

 ́ Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων 
& μικρο-οργανισμούς

 ́ Δυνατότητα συγκόλλησης με θερμό αέρα

Sikaplan® WP 1100

Sikaplan® WP 1100, 15HL

Sikaplan® WP 1100, 20HL
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

409683 SikaProof A-08 0.8mm, FPO Ρολό 50m² 1050 Ρολό 15.83 m²

409684 * SikaProof A-05 0.5mm, FPO Ρολό 60m² 1260 Ρολό 12.27 m²

424099 SikaProof Tape-150  0.15x25m Ρολό 25m 2 ρολών 1800 κιβ. 5.70 m

424689 SikaProof A-08 EDGE, FPO Ρολό 25m² 350 Ρολό 34.18 m²

424701 SikaProof FixTape-50  0.05x20M Ρολό 20m 5 ρολών 1600 κιβ. 1.43 m

424704 SikaProof Patch-200 0.2x20mt Ρολό 20m 2 ρολών 420 κιβ. 7.64 m

424705 SikaProof ExTape-150  0.15x20m Ρολό 20m 4 ρολών 1440 κιβ. 3.37 m

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη για στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών

 ́ Φράγμα υγρασίας, προστασία κατασκευών σκυροδέματος και στεγανο-
ποίηση υπογείων κατασκευών σκυροδέματος έναντι διείσδυσης νερού:  
-Υπόγειες πλάκες σκυροδέματος 
-Υπόγεια τοιχία με μονό και διπλό καλούπι  
-Επεκτάσεις και εργασίες ανακατασκευών  
-Προκατασκευασμένα στοιχεία

 ́ Εφαρμογή εν ψυχρώ (δεν απαιτείται προθέρμανση ή ανοιχτή φλό-
γα), πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυρο-
δέματος 

 ́ Πλήρως και μόνιμα επικολλητή στην κατασκευή 
 ́ Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του 
σκυροδέματος 

 ́ Υψηλής στεγανότητας σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονι-
σμούς 

 ́ Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές (δεν απαι-
τείται θερμοσυγκόλληση) 

 ́ Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και με βραχυπρόθεσμη αντοχή σε 
υπεριώδη ακτινοβολία  

 ́ Ανθεκτική σε γήρανση 
 ́ Υψηλής ευκαμψίας και δυνατότητας γεφύρωσης ρωγμών 
 ́ Ανθεκτική σε επιθετικές ουσίες που ενδέχεται να περιέχονται στα υπόγεια ύδατα και το χώμα 
 ́ Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης της Sika, συμπεριλαμβάνοντας:  
-Μεμβράνες Sikaplan® WT, βάσης πολυολεφίνης  
-Το σύστημα στεγανοποίησης αρμών Sikadur®-Combiflex® SG με ταινία βάσης πολυολεφίνης

SikaProof® A



Sarnafil® TU
 111

66

02. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

184095 Πορτοκαλί/Λευκό 
(2X25m) Ρολό 50m² 1650 Ρολό 6.15 m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Μεμβράνη κεραμοσκεπών

 ́ Σε κατασκευές στεγών με θερμο-
μόνωση  μεταξύ των δοκών 

 ́ Σε στέγες που έχουν ή υπερβαί-
νουν την ελάχιστη επιτρεπόμενη 
κλίση, αλλά τουλάχιστον 15°C 

 ́ Σε στέγες με γεωμετρία μεγάλων 
διαστάσεων  

 ́ Σε σκεπές σε υψόμετρα έως και 
900m 

 ́ Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτή-
σεων φυσικής κτιρίων 

 ́ Επικόλληση των ραφών με ταινία 
 ́ Διαπνέουσα 
 ́ Στεγανή 
 ́ Αεροστεγής 
 ́ Αντιολισθητική επιφάνεια 

Sarnafil® TU 111
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

3858 Γκρι, πλάτος 5cm τμχ. 10m 6 τμχ. 732 κιβ. 9.21 τμχ.

3732 Γκρι, πλάτος 10cm τμχ. 10m 3 τμχ. 366 κιβ. 16.01 τμχ.

3733 Γκρι, πλάτος 15cm τμχ. 10m 2 τμχ. 244 κιβ. 23.57 τμχ.

3735 Γκρι, πλάτος 30cm τμχ. 10m 1 τμχ. 122 κιβ. 45.76 τμχ.

122846 Γκρι, πλάτος 100cm τμχ. 10m 1 τμχ. 33 κιβ. 131.25 τμχ.

3737 Κεραμιδί, πλάτος 30cm τμχ. 10m 1 τμχ. 122 κιβ. 45.76 τμχ.

122845 Κεραμιδί, πλάτος 60cm τμχ. 10m 1 τμχ. 56 κιβ. 79.93 τμχ.

170693 Γκρι Αλουμινίου, πλάτος 10cm τμχ. 10m 3 τμχ. 366 κιβ. 16.01 τμχ.

170695 Γκρι Αλουμινίου, πλάτος 15cm τμχ. 10m 2 τμχ. 244 κιβ. 23.57 τμχ.

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης ασφαλτικής βάσης

 ́ Σφράγιση και επισκευή σε πε-
ρίπτωση εισχώρησης νερού και 
κοιλοτήτων σε:  
-Οροφές συμπεριλαμβανομένων 
φύλλων λαμαρίνας  
-Ρωγμές κτιρίων  
-Ασφαλτόπανα και άλλους τύ-
πους φύλλων οροφής

 ́ Πολύ εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Οικονομικό προϊόν 
 ́ Καλή πρόσφυση σε διαφορετικά  
υποστρώματα 

 ́ Ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία  
 ́ Μπορεί να βαφτεί 
 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί  σε χαμη-
λές θερμοκρασίες 

 ́ Διαφορετικά πλάτη ταινίας  
(5cm, 10cm, 15cm, 30cm, 60cm 
και 100cm)  

Sika® MultiSeal
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

428260 Γκρι, πλάτος 10cm, 
Βουτυλική τμχ. 10m 3 τμχ. 366 κιβ. 19.76 τμχ. 

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία πολλαπλών χρήσεων, βουτυλικής βάσης

 ́ Για σφράγιση και επισκευή ένα-
ντι διείσδυσης νερού σε:  
-Στέγες, περιλαμβανομένων και 
μεταλλικών φύλλων  
-Προσόψεις  
-Σπασμένα κεραμίδια  
-Φθαρμένες υδρορροές  
-Καμινάδες και φεγγίτες  
-Σωληνώσεις συστημάτων κλιμα-
τισμού  
-Τροχόσπιτα και τρέϊλερ  
-Κοντέινερ  
-Αγωγούς συστημάτων εξαερι-
σμού 

 ́ Ψυχρής εφαρμογής 
 ́ Αυτοκόλλητη 
 ́ Καλή πρόσφυση σε πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο, πολυκαρβονικά, 
ξύλο και σχεδόν σε όλα τα συνή-
θη οικοδομικά υλικά. 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις 
 ́ Εξαιρετική ανθεκτικότητα κατά 
την έκθεση σε υψηλές θερμοκρα-
σίες 

 ́ Δεν ρέει σε υψηλές θερμοκρα-
σίες 

 ́ Δεν λαδώνει τις επιφάνειες 
 ́ Ανθεκτική σε σχίσιμο, γήρανση 
και υπεριώδη (UV) ακτινοβολία 

 ́ Χωρίς διαλύτες 

Sika® MultiSeal BT



69

02. 

Si
ka

fi
ll®

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

421901 Λευκό τμχ. 1kg 12 τμχ. 324 κιβ. 5.35 kg

421060 Λευκό Δοχείο 5kg 300 4.20 kg

420991 Λευκό Δοχείο 20kg 660 3.74 kg

421900 Κεραμιδί τμχ. 1kg 12 τμχ. 324 κιβ. 5.35 kg

421897 Κεραμιδί Δοχείο 5kg 300 4.20 kg

421899 Κεραμιδί Δοχείο 20kg 660 3.74 kg

433626 Γκρι τμχ. 1kg 12 τμχ. 324 κιβ. 5.35 kg

433625 Γκρι Δοχείο 20kg 660 3.74 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ελαστική ακρυλική στεγανοποιητική επίστρωση

 ́ Στεγανοποίηση δωμάτων με 
επισκεψιμότητα, εφαρμοσμένο 
πάνω σε διάφορα υποστρώ-
ματα όπως κεραμικά πλακίδια, 
ινοπλισμένα κονιάματα, τσί-
γκο, αλουμίνιο, ξύλο, πλακίδια, 
τούβλα, κονιάματα, σκυρόδεμα, 
ασφαλτόπανα με τελική επένδυ-
ση φύλλου αλουμινίου  

 ́ Για την προστασία στηθαίων 
και διαχωριστικών τοίχων από 
υγρασία και πιθανές διεισδύσεις 
νερού

 ́ Αδιαπέραστο από τη βροχή 
 ́ Υψηλής ελαστικότητας 
 ́ Ανθεκτικό στις καιρικές επιδρά-
σεις 

 ́ Ευκολία εφαρμογής 
 ́ Οικονομικό προϊόν 
 ́ Καλή δυνατότητα διείσδυσης 
 ́ Γεφυρώνει μικρορηγματώσεις 
του υποστρώματος 

 ́ Καλή πρόσφυση σε διάφορα 
υποστρώματα 

 ́ Υδατικής βάσης, μη τοξικό, 
άφλεκτο 

1-2 kg/m²

Sikafill®  
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

407342 Λευκό Δοχείο 5kg 480 5.55 kg

407324 Λευκό Δοχείο 20kg 660 4.63 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET

 ́ Σύστημα στεγανοποίησης δω-
μάτων τόσο σε νέες κατασκευές 
όσο και σε εργασίες ανακαίνισης 

 ́ Σε δώματα με πολύπλοκα σχή-
ματα και λεπτομέρειες, ακόμα 
και όταν υπάρχει περιορισμένη 
προσβασιμότητα 

 ́ Για κοστολογικά αποδοτική 
επέκταση του κύκλου ζωής σε 
συστήματα στεγανοποίησης δω-
μάτων που έχουν αστοχήσει  

 ́ Τελική στρώση υψηλής ανακλα-
στικότητας που βελτιώνει την 
ενεργειακή απόδοση μειώνοντας 
το κόστος ψύξης 

 ́ Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία και αντοχή στο κιτρίνισμα και 
στις καιρικές συνθήκες 

 ́ Υψηλής ελαστικότητας με ικανό-
τητα γεφύρωσης ρωγμών 

 ́ Μη τοξική, βάσεως νερού 
επίστρωση, με περιεχόμενο σε 
πτητικά που συμμορφώνεται με 
διεθνείς κανονισμούς  

 ́ Ενός συστατικού έτοιμο προς 
χρήση  

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη 
και μη πορώδη υποστρώματα  

 ́ Μεμβράνη στεγανοποίησης δω-
μάτων χωρίς ραφές  

 ́ Διαπερατή από υδρατμούς 
 ́ Μπορεί να ενισχυθεί με οπλισμό

Sikalastic®-560

Εξαρτάται από το επιλεγόμενο 
σύστημα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

426459 Λευκό Δοχείο 5lt 72 40.83 τμχ.

426458 Λευκό Δοχείο 15lt 33 109.48 τμχ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Υψηλής απόδοσης, πολυουρεθανική, υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης  τεχνολογίας MTC

 ́ Στεγανοποίηση σε επίπεδες και 
κεκλιμένες επιφάνειες 

 ́ Εφαρμογή σε νέες κατασκευές 
και εργασίες ανακαίνισης 

 ́ Κατάλληλη για αντιμετώπιση λε-
πτομερειών ή τοπικές επισκευές 
σε δώματα 

 ́ Εφαρμογή σε σκυρόδεμα, 
άσφαλτο, ασφαλτικές μεμβράνες, 
τούβλο, ελενίτ 

 ́ Για στεγανοποίηση κάτω από επι-
κολλημένα πλακίδια σε βεράντες 
και μπαλκόνια

 ́ Μεμβράνη στεγανοποίησης χω-
ρίς ραφές, βασισμένη σε τεχνο-
λογία ωρίμανσης που ενεργοποι-
είται από την υγρασία αλλά δεν 
επηρεάζεται από αυτή κατά τη 
διάρκεια της ωρίμανσης 

 ́ Ενός συστατικού προϊόν έτοιμο 
προς χρήση 

 ́ Ψυχρής εφαρμογής 
 ́ Ταχείας ωρίμανσης 
 ́ Ψυχρής εφαρμογής 
 ́ Μπορεί να ενισχυθεί με οπλισμό 
όπου απαιτείται 

 ́ Διαπερατή από υδρατμούς 

Sikalastic®-612

Εξαρτάται από το επιλεγόμενο 
σύστημα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

403044 Ral 9016 Δοχείο 21.6kg 33 362.23 τμχ.

Υψηλής απόδοσης υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης και τελική στρώση για MTC συστήματα 
στεγανοποίησης δωμάτων

 ́ Για τα συστήματα SikaRoof® MTC, SikaRoof® MTC Cold Bonding, 
SikaRoof® MTC Green και SikaRoof® MTC Ballast τόσο σε νέες κατα-
σκευές όσο και σε εργασίες ανακαίνισης 

 ́ Για αναπτύγματα ψυχρών, θερμών και ανεστραμμένων δωμάτων 
 ́ Για δώματα με πολύπλοκα σχήματα και λεπτομέρειες. 

 ́ Δοκιμασμένη τεχνολογία – πάνω από 20 χρόνια ιστορικό εφαρμογών 
 ́ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε συνδυασμό με Sika® Reemat  
 ́ Tεχνολογία ωρίμασης που  ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν 
επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης (Moisture 
triggered chemistry) – μετά την εφαρμογή γρήγορα αποκτά ικανότητα 
στεγανοποίησης  

 ́ Υψηλής ανακλαστικότητας 
 ́ Υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 
 ́ Υψηλή αντοχή έναντι ριζικών συστημάτων 
 ́ Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς ραφές  
 ́ Διαπερατή από υδρατμούς 
 ́ Υψηλή αντοχή στα χημικά της ατμόσφαιρας  
 ́ Ενός συστατικού έτοιμο προς χρήση

Εξαρτάται από το επιλεγόμενο 
σύστημα

Sikalastic®-621 TC

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

435782 Premium, Λευκό(1.3Χ128m) Ρολό 166.4 m² 1331.2 2.74 m²

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Οπλισμός από υαλοπίλημα για υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης δωμάτων

 ́ Οπλισμός για τις υγρές μεμβρά-
νες στεγανοποίησης δωμάτων 
-Sikalastic®-560  
-Sikalastic®-612  
-Sikalastic®-601  
-Sikalastic®-621 

 ́ Εύκολη και γρήγορη εφαρμο-
γή σε επιφάνειες και λεπτο-
μέρειες 

 ́ Προσαρμόζεται σε σχήματα 
και λεπτομέρειες διαφορετι-
κής γεωμετρίας 

 ́ Εξασφαλίζει το σωστό πάχος  
της βασικής στρώσης στεγα-
νοποίησης 

 ́ Ενισχύει την δυνατότητα 
γεφύρωσης  ρωγμών της 
βασικής στρώσης 

Sika® Reemat Premium

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 11.5lt, Συστ. (Α+Β) 242.41 τμχ.

174103 Δοχείο 9lt, Συστ. Α 33 180.93 τμχ.

174104 Δοχείο 2.5lt, Συστ. Β 33 61.48 τμχ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Αστάρι δύο συστατικών βάσεως πολυουρίας για πρόσφυση μεταξύ υγρών μεμβρανών Sikalas-
tic® και συστημάτων Sikafloor® MTC Balcony σε τσιμεντοειδή υποστρώματα

 ́ Ως αστάρι και ενισχυτικό πρόσφυσης για τα συστήματα υγρών μεμβρα-
νών Sikalastic® MTC και  Sikafloor® MTC Balcony

 ́ Μειώνει την πιθανότητα απαέρωσης (outgassing) 
 ́ Σφραγίζει και ασταρώνει  τα υποστρώματα επιτρέποντας την επικάλυ-
ψη εντός 30  λεπτών  

 ́ Ταχεία ωρίμανση  
 ́ Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας 
 ́ Βοηθάει στη σταθεροποίηση του υποστρώματος  
 ́ Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα 
 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ στρώσεων ώστε να αποτρέψει την 
τοπική δημιουργία οπών μεγέθους κεφαλής καρφίτσας στην τελική 
επιφάνεια  

 ́ Σε συνδυασμό με χαλαζιακή άμμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρώ-
ση εξομάλυνσης 

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης μεταξύ των 
στρώσεων

0.35 kg/m²

Sika® Concrete Primer
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 5lt, Συστ. (Α+Β) 137.62 τμχ.

174125 Δοχείο 2.5lt, Συστ.Α 50 68.81 τμχ.

174126 Δοχείο 2.5lt, Συστ.Β 50 68.81 τμχ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Αντιδιαβρωτικό αστάρι δύο συστατικών για μεταλλικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή 
συστημάτων  SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor® balcony και Sikagard®

 ́ Ως αστάρι για εφαρμογές σε:  
-Συστήματα SikaRoof® MTC  
-Συστήματα στεγανοποίησης 
δωμάτων Sikalastic®  
-Συστήματα στεγανοποίησης 
Sikafloor®balcony   
-Βαφές υψηλής υγιεινής 
Sikagard®  
-Μεταλλικές επιφάνειες

 ́ Μπορεί να επικαλυφθεί μετά 
από 6 ώρες 

 ́ Στεγνό στην αφή σε 3 ώρες 
 ́ Ωρίμανση σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες μέχρι και +5°C 

 ́ Εξαιρετική προστασία έναντι 
διάβρωσης σε βιομηχανικό και 
παραθαλάσσιο περιβάλλον 

 ́ Μπορεί να επικαλυφθεί με διά-
φορες επιστρώσεις

0.20 kg/m²

Sikalastic® Metal Primer
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 15lt, Συστ. (Α+Β) 146.16 τμχ.

174100 Δοχείο 12lt, Συστ. Α 33 105.87 τμχ.

174101 Δοχείο 3lt, Συστ. Β 33 40.29 τμχ.

Αστάρι δύο συστατικών βάσεως νερού για τη σταθεροποίηση υποστρωμάτων  και τη ενίσχυση 
πρόσφυσης των προϊόντων SikaRoof MTC®, Sikalastic®, Sikafloor® και Sikagard

 ́ Ως αστάρι για εφαρμογές σε:  
-Συστήματα Sika Roof® MTC  
-Συστήματα στεγανοποίησης 
δωμάτων Sikalastic®  
-Συστήματα στεγανοποίησης 
Sikafloor®balcony   
-Βαφές υψηλής υγιεινής 
Sikagard®  
-Σκυρόδεμα, λιθοδομές, πλακά-
κια, θερμομονωτικούς  αφρούς, 
ασφαλτικές επιστρώσεις, επιχρί-
σματα, τσιμεντοειδείς επιστρώ-
σεις και κονιάματα

 ́ Ταχείας ωρίμανσης 
 ́ Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας 
 ́ Χαμηλής οσμής - προϊόν βάσεως 
νερού   

 ́ Σταθεροποίηση αδύναμων υπο-
στρωμάτων 

 ́ Προσδίδει ομοιόμορφη απορρο-
φητικότητα στο υπόστρωμα 

 ́ Ενισχύει την πρόσφυση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.10-0.30 kg/m²

Sika® Bonding Primer
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

162861 SIKAPLAN-12G (2x20m), 
Ανοιχτό Γκρι, 1.2mm Ρολό 40m² 920 9.72 m²

57791 SIKAPLAN-15G (2x20m), 
Ανοιχτό Γκρι, 1.5mm Ρολό 40m² 840 10.22 m²

PVC μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων, ενισχυμένη με πολυεστερικό οπλισμό

 ́ Μεμβράνη στεγανοποίησης επί-
πεδων δωμάτων  εκτεθειμένων 
στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 ́ Τοποθετείται με χαλαρή διά-
στρωση και μηχανική στήριξη.

 ́ Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, συμπεριλαμβανο-
μένης και της μόνιμης έκθεσης 
στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

 ́ Υψηλή αντοχή σε γήρανση 
 ́ Υψηλή αντοχή σε χαλαζόπτωση 
 ́ Ανθεκτική σε όλες τις συνήθεις 
περιβαλλοντικές επιδράσεις 

 ́ Υψηλή αντοχή σε μηχανικές κα-
ταπονήσεις 

 ́ Υψηλή εφελκυστική αντοχή 
 ́ Εξαιρετική ευκαμψία σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Υψηλή περατότητα σε υδρατμούς 
 ́ Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης 
 ́ Ανακυκλώσιμη

Sikaplan® G
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

56130 Μπεζ, 1.5mm (2x20) Ρολό 40m² 840 Ρολό 11.50 m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

PVC μεμβράνη για στεγανοποίηση δωμάτων

 ́ Μεμβράνη στεγανοποίησης 
δωμάτων με επικάλυψη φορτίου 
[π.χ. χαλίκι, πλάκες σκυροδέμα-
τος, ταρατσόκηποι (εντατικής, 
εκτατικής μορφής), ταράτσες με 
βατότητα]:  
-Χαλαρή διάστρωση με επικάλυ-
ψη φορτίου  
-Ταρατσόκηποι  
-Δώματα με χρήση 

 ́ Υψηλή αντοχή σε γήρανση 
 ́ Ανθεκτική σε όλες τις συνήθεις 
περιβαλλοντικές επιδράσεις 

 ́ Υψηλή αντοχή σε μηχανικές κα-
ταπονήσεις 

 ́ Ανθεκτική σε μικρο-οργανισμούς  
 ́ Υψηλή εφελκυστική αντοχή 
 ́ Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων 
 ́ Εξαίρετη ευκαμψία σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Υψηλή περατότητα υδρατμών 
 ́ Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης 
 ́ Ανθεκτική στις καιρικές επι-
δράσεις κατά τη διάρκεια της 
τοποθέτησης 

 ́ Ανακυκλώσιμη

Sikaplan® SGmA

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * προϊον περιγραφη παλετα τιμη 
(€) μ.τ.

481714 Sika Bituseal T-225 PF APP, 2.5kg, Πολυαιθυλένιο, 0°C 460 2.96 m²

162247 Sika BituSeal T-240 PG 1x10m APP, 4kg, Πολυαιθυλένιο,-3°C 300 4.15 m²

157359 Sika BituSeal T-245 MG 1x10m APP, 4.5kg, Ψηφίδα, -3°C 270 4.30 m²

443341 Sika BituSeal T-245 MG (-5°C) HR 1x10m APP, 4.5kg, Ψηφίδα, -5°C 270 5.31 m²

452738 Sika BituSeal T-240 PG HR  (-5°C) Antiroot 
1x10m

APP, 4kg, Πολυαιθυλένιο, -5°C, 
Αντιριζικό 300 6.95 m²

452733 Sika BituSeal T-240 PG HR  (-10°C) 1x10m APP, 4kg, Πολυαιθυλένιο, -10°C 300 5.35 m²

452735 Sika BituSeal T-245 MG HR  (-10°C) 1x10m APP, 4.5kg, Ψηφίδα, -10°C 270 5.73 m²

452737 Sika BituSeal T-245 MG HR White (-10°C) 
1x10m APP, 4.5kg, Ψηφίδα Λευκή, -10°C 270 6.09 m²

485170 Sika BituSeal T-645 MG (-15°C) HR 1x10m SBS, 4.5kg, Ψηφίδα, -15°C 270 5.64 m²

487037 Sika BituSeal T-650 MG (-15°C) White HR 
1x10m SBS, 5kg, Ψηφίδα Λευκή, -15°C 230 6.53 m²

496717 Sika BituSeal T-640 AG (-15°C) 1x10m SBS, 4g, Αλουμίνιο, -15°C 300 7.09 m²

448071 Sika BituSeal T-640 PG (-20°C) HR 1x10m SBS, 4kg, Πολυαιθυλένιο, -20°C 300 6.27 m²

443343 Sika BituSeal T-645 MG (-20°C) HR 1x10m SBS, 4.5kg, Ψηφίδα, -20°C 270 6.44 m²

448070 Sika BituSeal T-645 MG (-20°C) White HR 
1x10m SBS, 4.5kg, Ψηφίδα Λευκή, -20°C 270 7.07 m²

443342 Sika BituSeal T-660 MG (-20°C) HR 1x7.5m SBS, 6kg, Ψηφίδα, -20°C 202.5 8.05 m²

450709 Sika BituSeal T-660 MG (-20°C) White HR 
1x7.5m SBS, 6kg, Ψηφίδα Λευκή, -20°C 202.5 8.7 m²

448439 Sika BituSeal Air Vent Εξαεριστικό, κιβώτιο 20τεμ. 13.75 τμχ.

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ασφαλτοπάνων, 1 παλέτα/κωδικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο

 ́ Προστασία από την υγρασία και 
στεγανοποίηση τοίχων υπογείων 
που υπόκεινται στην υγρασία του 
εδάφους  

 ́ Στεγανοποίηση σε επίπεδα δώ-
ματα κάτω από προστατευτικές 
στρώσεις ή επικάλυψη φορτίου 

 ́ Στεγανοποίηση σε επίπεδα εκτε-
θειμένα δώματα 

 ́ Υψηλή αντοχή σε γήρανση 
 ́ Ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα  
 ́ Σταθερότητα διαστάσεων  
 ́ Καλή εφελκυστική αντοχή  και 
επιμήκυνση 

 ́ Ευκολία εφαρμογής με φλόγι-
στρο 

 ́ Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες 

 ́ Σημείωση: Διατίθεται επίσης 
αντιριζικός τύπος ασφαλτοπάνου 
και εξαεριστικά 

Sika® Bituseal 



Sika® Igolflex® P-01 S
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02. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

496712 Μαύρο Δοχείο 18kg 648 3.18 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη για την τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών    

 ́ Βελτιωτικό πρόσφυσης για 
ασφαλτικές μεμβράνες 

 ́ Προστασία κατασκευών από 
μέταλλο ή σκυρόδεμα 

 ́ Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή 
ανάερο ψεκασμό 

 ́ Διατίθεται έτοιμο προς χρήση 
 ́ Πολύ καλή δυνατότητα διείσδυ-
σης σε υποστρώματα σκυροδέ-
ματος ή κονιάματος 

 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα 
και σε ξύλινες επιφάνειες  

~ 250-300 gr /m² για μία τυπική επιφάνεια σκυροδέματος  
~ 100-150 gr /m² για μεταλλικές επιφάνειες. 

Sika® Igolflex® P-01 S
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

439716 Μαύρο Δοχείο 5kg 120 21.38 τμχ.

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ασφαλτικής βάσης σφραγιστικό αρμών

 ́ Σφράγιση αρμών σε οριζόντιες 
και κάθετες επιφάνειες 

 ́ Σφράγιση τριχοειδών ρωγμών 
 ́ Σφράγιση σε δύσκολα σημεία 
επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. 
υδρορροές, εξαεριστικά κ.λ.π.) 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφο-
ρα υποστρώματα, όπως σκυρό-
δεμα, ξύλο, μέταλλα, ασφαλτικές 
επιστρώσεις, ασφαλτόπανα, 
προϊόντα αμιαντοτσιμέντου κλπ. 

 ́ Έτοιμο προς χρήση 
 ́ Οικονομικό προϊόν 
 ́ Παραμένει πλαστικό ακόμη και 
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
(-20°C) 

140 -150 gr για αρμό 1 cm x 1 cm x 1m (βάθος x πλάτος x μήκος)

Sika® Bituseal Mastic 999
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Sikaflex®-11FC+ 84
Sikaflex® Construction+ 85
Sikaflex® AT Facade 86
Sikaflex® PRO-3 87
Sikaflex® PRO-3 SL 88
Sika® BlackSeal®-1 89
Sikacryl®-S 90
Sikasil®-C 91
Sikasil®-AC 92
Sikasil®-Pool 93
Sikasil® SG-20 94
Sanisil® 95
Sika® Firesil-N 96
Sika® Firestop 97
Sika® Primer-215 98
Sika® Primer-3 N 98
Sika® Primer-215 98
SikaBoom®-S 99
Sika® Lastomer-831  100
SikaBond®-T2 101
Sika® MaxTack 102
SikaBond® AT Universal 103

ΤΑ ελαστικά σφραγιστικά Sikaflex® και Sikasil® είναι υψηλής απόδοσης προ-
ϊόντα με αξεπέραστη αντοχή σε περιβαλλοντικές συνθήκες και χημική καταπό-
νηση. Παραλαμβάνουν κινητικότητα, χωρίς απώλεια της πρόσφυσής τους με τα 
παρακείμενα στοιχεία της κατασκευής. Εκτός από σφραγίσεις για το εξωτερικό  
κτιρίων, η Sika διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για σφράγιση στο εσωτε-
ρικό τους, αλλά και σε δεξαμενές, βιομηχανικά δάπεδα, αρμούς αεροδρομίων, 
κ.α. Αναφορικά με την έννοια της συγκόλλησης της κατασκευής, αυτή περιλαμ-
βάνει λύσεις για επικόλληση στοιχείων σε υποστρώματα διαφόρων τύπων, όπως 
σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα, κ.α. χρησιμοποιώντας χημικά μέσα. Η συ-
γκόλληση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Άκαμπτη Συγκόλληση (π.χ. συγκόλληση 
μεγάλης κλίμακας προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος σε γέφυρες) 
και σε Ελαστική Συγκόλληση (π.χ. συγκόλληση μετάλλου σε σκυρόδεμα). Βασική 
διαφορά τους είναι ότι κατά την Άκαμπτη Συγκόλληση, το τελικά προσαρμοσμένο 
στοιχείο πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, ενώ κατά την Ελαστική 
Συγκόλληση επιτρέπονται οι παραμορφώσεις των επί μέρους συγκολλημένων 
στοιχείων λόγω μη ελεγχόμενων μετακινήσεων, θερμικών παραμορφώσεων, κ.τ.λ.

Σφράγιση & Συγκόλληση 03. 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Ελαστικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό 
πολλαπλών χρήσεων

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

997 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 7.39 τμχ.

1084 Καφέ τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 7.39 τμχ.

8476 Ανοιχτό Γκρι τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 7.39 τμχ.

8477 Μπεζ τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 7.39 τμχ.

410176 Ανοιχτό Γκρι τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 8.44 τμχ.

410269 Λευκό τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 8.44 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑEΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ́ Ως σφραγιστικό και συγκολλητικό 
πολλαπλών χρήσεων 

 ́ Ως σφραγιστικό αρμών για οριζό-
ντιους και κατακόρυφους αρμούς 
και για ηχομόνωση σωληνώσεων 
μεταξύ σκυροδέματος και προ-
στατευτικών περιβλημάτων 

 ́ Μεταξύ χωρισμάτων, για σφρά-
γιση ραφών, σε μεταλλικές και 
ξύλινες κατασκευές, για κατα-
σκευές εξαερισμού, κ.α. 

 ́ Κατάλληλο για εσωτερικές και 
εξωτερικές εφαρμογές συγκόλ-
λησης σε περβάζια παραθύρων, 
σκαλοπάτια, κατώφλια, σοβα-
τεπιά, προκατασκευασμένα 
στοιχεία, κ.α.  

 ́ Ενός συστατικού, έτοιμο για 
χρήση 

 ́ Εύκαμπτο και ελαστικό 
 ́ Ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυ-
σαλίδων 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στα περισ-
σότερα κατασκευαστικά υλικά 

 ́ Καλές μηχανικές αντοχές 
 ́ Καλή ανθεκτικότητα σε γήρανση 
και περιβαλλοντικές επιδράσεις 

 ́ Προσφέρει συγκόλληση χωρίς 
σταθεροποίηση των συγκολλού-
μενων τμημάτων 

 ́ Απορροφητικό δονήσεων και 
κρούσεων 

 ́ Δεν κρεμάει 
 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφω-
να με LEED 

Sikaflex®-11FC+
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

443755 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 5.12 τμχ.

443751 Γκρι σκυροδέματος τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 5.12 τμχ.

438640 Γκρι σκυροδέματος τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 6.05 τμχ.

437308 Λευκό τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 6.05 τμχ.

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελαστικό σφραγιστικό ενός συστατικού για προσόψεις 
σκυροδέματος και τοιχοποιίας

 ́ Κατάλληλο για κατασκευαστι-
κούς και διαστολικούς αρμούς 
προσόψεων

 ́ Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση 
και περιβαλλοντικές συνθήκες  

 ́ Υψηλής κινητικότητας 
 ́ Ωρίμανση χωρίς δημιουργία 
φυσαλίδων 

 ́ Χαμηλή μετάδοση τάσης στο 
υπόστρωμα 

 ́ Πολύ καλή εργασιμότητα και 
εύκολο φινίρισμα 

 ́ Καλή πρόσφυση σε πολλά 
υποστρώματα 

 ́ Άοσμο και χωρίς διαλύτες 
 ́ Πολύ χαμηλών εκπομπών 
 ́ Μηδενική κρέμαση 
 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED

Sikaflex® Construction+



Sikaflex® AT Facade
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

108304 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 8.83 τμχ.

108328 Γκρι τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 8.83 τμχ.

108156 Λευκό τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 10.07 τμχ.

108300 Γκρι τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 10.07 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής απόδοσης σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς

 ́ Για αρμούς διαστολής μεγάλης 
κινητικότητας 

 ́ Για αρμούς σύνδεσης και κατα-
σκευαστικούς αρμούς μεταξύ 
ίδιων ή διαφορετικών υποστρω-
μάτων  

 ́ Τέλεια πρόσφυση σε πορώδη και 
μη πορώδη υλικά και χωρίς αστά-
ρωμα 

 ́ Υψηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινο-
βολία, χρωματική σταθερότητα και 
αντοχή σε γήρανση 

 ́ Χαμηλή τάση στο υπόστρωμα  
 ́ Εύκολη εξόλκευση από τη φύσιγγα 
 ́ Μηδενική κρέμαση 
 ́ Άψογο φινίρισμα 
 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα 
με LEED 

Sikaflex® AT Facade
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

422907 Γκρι σκυροδέματος τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 9.09 τμχ.

422909 Μαύρο τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 9.09 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων

 ́ Αρμούς κίνησης και σύνδεσης σε 
δάπεδα 

 ́ Εξωτερικές και εσωτερικές εφαρ-
μογές σε περιοχές με κίνηση οχη-
μάτων ή πεζών 

 ́ Σε αποθήκες και χώρους παρα-
γωγής  

 ́ Σε χώρους της βιομηχανίας τρο-
φίμων  

 ́ Αρμούς σε χώρους αποθήκευσης 
και διαχείρισης λυμάτων 

 ́ Αρμούς δαπέδων σε κατασκευές 
σηράγγων 

 ́ Αρμούς δαπέδων σε αεροδρόμια

 ́ Υψηλής κινητικότητας 
 ́ Ωρίμανση χωρίς φυσαλίδες 
 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στα 
περισσότερα κατασκευαστικά 
υλικά 

 ́ Πολύ καλή μηχανική και χημική 
αντοχή 

 ́ Άοσμο και χωρίς διαλύτες 
 ́ Πολύ χαμηλών εκπομπών 
 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED 

Sikaflex® PRO-3

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

410863 * Γκρι σκυροδέματος τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 10.98 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Αυτοεπιπεδούμενο σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων

 ́ Κατασκευαστικούς και διαστολι-
κούς αρμούς σε δάπεδα 

 ́ Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρ-
μογές σε περιοχές με κίνηση οχη-
μάτων και πεζών 

 ́ Αποθήκες και χώρους παραγωγής 
 ́ Χώρους βιομηχανίας τροφίμων 
 ́ Χώρους αποθήκευσης και επε-
ξεργασίας λυμάτων 

 ́ Σήραγγες 
 ́ Αεροδρόμια 

 ́ Αυτοεπιπεδούμενο προϊόν, 
εύκολο στην εφαρμογή 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στα 
περισσότερα κατασκευαστικά 
υλικά 

 ́ Ωρίμανση χωρίς φυσαλίδες 
 ́ Πιστοποιητικό για επαφή με 
πόσιμο νερό 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED

Sikaflex® PRO-3 SL

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

93402 Μαύρο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1248 κιβ. 4.74 τμχ.

73617 Μαύρο τμχ. 600ml 20 τμχ. 1100 κιβ. 5.84 τμχ.

Ασφαλτικό σφραγιστικό αρμών

 ́ Σφράγιση αρμών σύνδεσης σε 
καμινάδες, φωταγωγούς κ.α. 

 ́ Σφράγιση ρωγμών και διατρήσε-
ων σε ασφαλτόπανα 

 ́ Επισκευές σε στέγες και υδρορ-
ροές 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση σε 
διάφορα υποστρώματα όπως 
σκυρόδεμα, τουβλοδομές, 
ξύλο, μέταλλα, ασφαλτικές 
επιστρώσεις, ασφαλτόπανα με 
πολυμερή κ.α. 

 ́ Εύκολο στη χρήση  
 ́ Δεν απαιτεί αστάρωμα 
 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί κατά 
τη διάρκεια βροχής 

Sika® BlackSeal®-1

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

88665 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1200 κιβ. 1.87 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ακρυλικό σφραγιστικό

 ́ Για σφράγιση εσωτερικών αρ-
μών, με μικρή κινητικότητα σε 
υποστρώματα όπως: τσιμέντο, 
πορώδες σκυρόδεμα, σοβά, 
ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα, 
γυψοσανίδες, αλουμίνιο, UPVC 
και ξύλο 

 ́ Αρμούς γύρω από παράθυρα, 
περβάζια, πόρτες, σωλήνες PVC, 
στοιχεία ξηράς δόμησης, ταβάνια 
κ.α. 

 ́ Κατάλληλο για σφράγιση ρωγμών 
χωρίς παρουσία νερού 

 ́ Καλή πρόσφυση σε κοινά 
υποστρώματα, όπως ξύλο και 
σκυρόδεμα 

 ́ Πρακτικά άοσμο 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Υψηλής ανθεκτικότητας 
 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED

Sikacryl®-S

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

73984 Διάφανο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1152 κιβ. 4.60 τμχ.

Σφραγιστική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης

 ́ Κατάλληλο για υαλοστάσια και 
στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, 
μέταλλα και βαμμένες επιφάνει-
ες 

 ́ Κατάλληλο για ξύλο, ακρυλικά και 
πολυκαρβονικά 

 ́ Για σφραγίσεις σε είδη υγιεινής 

 ́ Ανθεκτικό στις καιρικές επι-
δράσεις  και σε ακτινοβολία 
UV 

 ́ Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε 
μεγάλο εύρος  υποστρωμά-
των  

 ́ Αδύνατη οσμή 
 ́ Μη διαβρωτική 
 ́ Μεγάλη ελαστικότητα και 
ευκαμψία 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση 
σύμφωνα με LEED  

Sikasil®-C

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

71417 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1152 κιβ. 3.25 τμχ.

71418 Διάφανο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1152 κιβ. 3.25 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης

 ́ Υαλοστάσια και στεγανές εφαρ-
μογές σε μη πορώδη υποστρώ-
ματα όπως εφυαλωμένα κεραμι-
κά πλακίδια, γυαλί κ.α.

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε 
μεγάλο αριθμό  μη πορωδών 
υποστρωμάτων 

 ́ Ανθεκτικό στη γήρανση, στη 
συρρίκνωση,  στις ρηγματώ-
σεις και τον αποχρωματισμό 

 ́ Υψηλής ελαστικότητας και 
ευκαμψίας 

 ́ Χαμηλού μέτρου ελαστικότη-
τας 

 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED 

Sikasil®-AC
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

162600 Διάφανο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1248 κιβ. 9.00 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Σφραγιστικό σιλικόνης για πισίνες

 ́ Κατάλληλο για σφράγιση αρμών 
σε πισίνες  

 ́ Κατάλληλο για σφράγιση αρμών 
σε περιοχές με μόνιμη εμβάπτι-
ση σε νερό καθώς και σε περι-
οχές  με παροδική παρουσία 
νερού 

 ́ Κατάλληλο για σφράγιση σε 
ντουζιέρες αθλητικών εγκαταστά-
σεων, σε πλακάκια, σκυρόδεμα, 
γυαλί, μέταλλο κ.α 

 ́ Υψηλή αντοχή σε νερό  
 ́ Υψηλή αντοχή στο χλώριο 
 ́ Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε 
μύκητες,  ηλιακή ακτινοβολία 
και καιρικές επιδράσεις 

 ́ Υψηλή αντοχή σε σκίσιμο 
 ́ Μη διαβρωτικό 
 ́ Υψηλής ελαστικότητας  

Sikasil®-Pool



Sikasil® SG-20
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

107627 Μαύρο/ υπόκειται σε 
έκπτωση 30% τμχ. 600ml 20 τμχ. 800 κιβ. 20.00 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υψηλής αντοχής δομητικό συγκολλητικό σιλικόνης

 ́ Για δομική συγκόλληση υαλοπι-
νάκων (τζάμι, plexiglass, PMMA) 

 ́ Για δομική συγκόλληση ηλιακών 
πανέλων 

 ́ Υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές 
βιομηχανικής χρήσης

 ́ Υψηλής μηχανικής αντοχής και 
εξαιρετικά υψηλής επιμήκυν-
σης 

 ́ Εξαιρετική αντοχή σε καιρι-
κές επιδράσεις και υπεριώδη 
ακτινοβολία 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε με-
γάλο εύρος υποστρωμάτων 

 ́ Υψηλή θερμική αντοχή 
 ́ Μεγάλος αριθμός πιστοποιή-
σεων

Sikasil® SG-20

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

73988 Διάφανο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1152 κιβ. 3.51 τμχ.

73999 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1152 κιβ. 3.51 τμχ.

Αντιμυκητική σφραγιστική σιλικόνη για εφαρμογές με έντονη 
παρουσία μούχλας-υγρασίας

 ́ Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής  
 ́ Σφραγίσεις σε περιοχές όπου 
απαιτείται αντοχή  στην ανάπτυ-
ξη μυκήτων  

 ́ Μακροπρόθεσμη ανθεκτικό-
τητα στους μύκητες  και τη 
μούχλα 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση σε διά-
φορα υποστρώματα 

 ́ Ανθεκτικό στις καιρικές επι-
δράσεις και σε UV ακτινοβολία  

 ́ Μεγάλη ελαστικότητα και 
ευκαμψία 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED 

Sanisil®



Sika® Firesil-N
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

72915 Γκρι τμχ. 300ml 12 τμχ. 1152 κιβ. 7.23 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Πυράντοχο σφραγιστικό σιλικόνης 

 ́ Εφαρμογές στη βιομηχανία κατα-
σκευών  

 ́ Εφαρμογές σε έργα που απαι-
τείται συμμόρφωση σε αυστηρά 
πρότυπα επιβράδυνσης πυρκα-
γιάς 

 ́ Μπορεί και προτείνεται η χρήση 
σε συνδυασμό με Sika® Firestop 
για υψηλές απαιτήσεις πυρα-
σφάλειας

 ́ 1 συστατικού, έτοιμο προς 
εφαρμογή  

 ́ Επιβραδυντικό φωτιάς  
 ́ Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε 
μεγάλο εύρος  υποστρωμάτων  

 ́ Ανθεκτικό στις καιρικές επι-
δράσεις και στη γήρανση 

 ́ Ελαφριά οσμή 
 ́ Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED 

Sika® Firesil-N

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

89267 Μαύρο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1200 κιβ. 8.56 τμχ.

Σφραγιστικό με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες 

 ́ Κατάλληλο για όλους τους 
τύπους σταθερών αρμών και 
σφραγίσεων σε πυράντοχα εξαρ-
τήματα όπως πόρτες πυρασφά-
λειας, καπνοδόχους σωλήνες 
εξαερισμού κ.α. 

 ́ Μπορεί και προτείνεται η χρήση 
του σε συνδυασμό με Sika® 
Firesil-N για υψηλές απαιτήσεις 
πυρασφάλειας

 ́ Ενός συστατικού–έτοιμο προς 
εφαρμογή 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση στα πε-
ρισσότερα υλικά κατασκευής 

 ́ Ανθεκτικό σε υψηλές θερμο-
κρασίες μέχρι +1000˚C 

 ́ Αρχίζει να διαστέλλεται σε 
θερμοκρασίες πάνω από 
+250˚C 

 ́ Ανόργανο – μη αναφλέξιμο 
 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED

Sika® Firestop

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Sika® Prim
er-3 N

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ______________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_______________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

114665 Διαφανές τμχ. 250ml 6 τμχ. 1080 κιβ. 12.30 τμχ.

122239 Διαφανές τμχ. 1000ml 4 τμχ. 384 κιβ. 31.00 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αστάρι για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες

Sika® Primer-3 N

 ́ Ως αστάρι βάσεως διαλύτη 
για τα προϊόντα των σειρών 
Sikaflex®, SikaBond® και Sikasil® 
που εφαρμόζονται επί πορωδών 
υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα) 
και μεταλλικών επιφανειών.

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Απωθητικό νερού 
 ́ Ταχείας ωρίμανσης 
 ́ Δέσμευση ρύπων και ισχυρο-
ποίηση υποστρώματος

5-8m²/lt 

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αστάρι για πλαστικά & άλλα υποστρώματα

Sika® Primer-215

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

1428 Διαφανές/υποκίτρινο τμχ. 250ml 6 τμχ. 1080 κιβ. 24.42 τμχ.

 ́ Για αστάρωμα σε πλαστικά, βερ-
νίκια, λάκες 

 ́ Συμβατό με σφραγιστικά 
και συγκολλητικά Sikaflex®, 
SikaBond® 

 ́ Ταχείας ξήρανσης 

5-7m²/lt

Sika® Primer-215 Sika® Primer-3 Ν

Sika® Prim
er-215
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός

 ́ Σταθεροποίηση και μόνωση 
σε αρμούς συνδέσεων γύρω 
από κασώματα παραθύρων και 
θυρών, ανοιγμάτων κατασκευής 
από σωλήνες, σε εγκαταστάσεις 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α. 

 ́ Καλή εφαρμογή σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (>5˚C) 

 ́ Υψηλής διόγκωσης 
 ́ Πολύ καλή  θερμομόνωση 
 ́ Ηχομονωτικό 
 ́ Ανθεκτικό στη γήρανση 
 ́ Φιλικό προς το περιβάλλον 
 ́ Προσφέρει σταθεροποίηση 
και μόνωση έναντι του ήχου, 
του ψύχους και της υγρασίας  

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED

SikaBoom®-S

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

85666 μπεζ τμχ. 750ml 12 τμχ. 504 κιβ. 4.45 τμχ.



Sika® Lastom
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

108854 Γκρι, 4x6mm Ρολό 12m 30 τμχ. 900 κιβ. 4.42 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Βουτυλικό προδιαμορφωμένο σφραγιστικό κορδόνι

 ́ Σφράγιση αρμών σύνδεσης σε 
μεταλλικά πανέλα στεγών, σε 
οροφές, γύρω από καπνοδόχους, 
συστήματα κλιματισμού, πανέλα 
όλων των τύπων 

 ́ Περιμετρικά από παράθυρα και 
πόρτες, μεταλλικούς σωλήνες 
αποχέτευσης, αρμούς επικαλυ-
πτόμενους σε επιφάνειες ξύλου, 
αλουμινίου, βαμμένων μετάλ-
λων, ανοιγμάτων θυρών σε οχή-
ματα μεταφοράς, στεγανοποίηση 
ραφών πιρτσινιών, κ.α. 

 ́ Εξαιρετικά κατάλληλο για σφρά-
γιση μεταξύ μετάλλων διαφορε-
τικού δυναμικού, με στόχο την 
αποφυγή ηλεκτρόλυσης 

 ́ Για σφραγίσεις σε οχήματα για 
γαλβανική προστασία και ηχομό-
νωση

 ́ Σχεδόν άοσμο 
 ́ Μπορεί να βαφτεί 
 ́ Ιδανικό για μη μόνιμες σφρα-
γίσεις 

 ́ Καθαρή και γρήγορη εφαρμο-
γή 

 ́ Καλή αντοχή σε υπεριώδη 
ακτινοβολία

Sika® Lastomer-831 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υψηλών αντοχών ελαστικό πολυουρεθανικό συγκολλητικό

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
υψηλής αντοχής συγκολλητικό 
για περβάζια παραθύρων, κατώ-
φλια, σκαλοπάτια, σοβατεπιά, 
επιγραφές, προστατευτικά και 
διακοσμητικά πάνελ, προκατα-
σκευές  

 ́ Σε υποστρώματα όπως σκυρόδε-
μα, τούβλο, πέτρα, πλακίδια, κε-
ραμικά, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, 
σοβά, UPVC, GFRP, PU  

 ́ Ισχυρή αρχική συγκόλληση  
 ́ Ταχεία ωρίμανση 
 ́ Δυνατή πρόσφυση σε πολλά 
και διαφορετικά υποστρώματα 

 ́ Ελαστικό, ηχομονωτικό 
 ́ Μειώνει τις δονήσεις, αντι-
κραδασμικό 

 ́ Ανθεκτικό σε καιρικές επιδρά-
σεις και γήρανση 

 ́ Εξωτερική και εσωτερική 
εφαρμογή 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED  

Εφαρμογή σε κορδόνι: 
~44 ml ανά τρεχούμενο μέτρο  (με τριγωνική μύτη). 

SikaBond®-T2

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

82681 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 9.94 τμχ.
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Μονταζόκολλα βάσεως νερού

 ́ Για εσωτερικές /στεγασμένες 
εξωτερικές εφαρμογές 

 ́ Για ταχεία συγκόλληση σε πορώ-
δεις επιφάνειες 

 ́ Ιδανικό  για συγκόλληση  σοβα-
τεπί 

 ́ Ιδανικό  για συγκόλληση/στερέ-
ωση διακοσμητικών στοιχείων 
όπως ξύλινα ράφια, σκληρά 
προφίλ 

 ́ PVC, πολυστερίνη, ξύλινες προ-
σόψεις και κεραμικά πλακίδια

 ́ Καλή εργασιμότητα 
 ́ Ισχυρή αρχική πρόσφυση 
(πρώιμη αντοχή) 

 ́ Άοσμο 
 ́ Εξαλείφει την ανάγκη για καρ-
φιά και βίδες 

 ́ Μπορεί να βαφτεί με υδατι-
κής βάσης βαφή 

 ́ Συγκόλληση σε ένα ευρύ φά-
σμα υποστρωμάτων 

 ́ Κάλυμα ακροφυσίου που 
διατηρεί το προϊόν για αρκετό 
χρόνο μετά το άνοιγμα 

 ́ Μικρή κατανάλωση - οικονομι-
κή εφαρμογή

Sika® MaxTack

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

421240 Υπόλευκο τμχ. 300ml 12 τμχ. 1200 κιβ. 5.00 τμχ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

108530 Λευκό τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 8.84 τμχ.

108544 Σκούρο Γκρι τμχ. 300ml 12 τμχ. 1344 κιβ. 8.84 τμχ.

Ελαστικό συγκολλητικό γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη και μη πορώδη 
υποστρώματα 

 ́ Συγκολλητικό γενικής χρήσης για 
συγκόλληση σε εξωτερικές και 
εσωτερικές εφαρμογές 

 ́ Ισχυρή πρόσφυση σε πολλά 
υποστρώματα όπως σκληρό PVC, 
GFRP, ξύλο, κεραμικά πλακίδια, 
τούβλο, σκυρόδεμα, αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο ατσάλι κ.α. 

 ́ Τέλεια πρόσφυση σε πορώδη 
και μη πορώδη υλικά 

 ́ Υψηλή πρόσφυση χωρίς αστά-
ρωμα σε πολλά υποστρώματα 

 ́ Εξωτερική και εσωτερική 
εφαρμογή 

 ́ Πολύ ελαστικό 
 ́ Άοσμο και χωρίς διαλύτες 
 ́ Απαιτεί ελάχιστη προετοιμα-
σία υποστρώματος 

 ́ Υψηλή ελαστικότητα για αντο-
χή σε κρούσεις και δονήσεις 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμ-
φωνα με LEED

~44 ml ανά τρέχον μέτρο  (με ακροφύσιο τριγωνικής διατομής) 

SikaBond® AT Universal

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό 106
Sika Monotop®-910 107
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® 108
Sika® FerroGard® 903+ 109
Sika® Galvashield® XP-2 Anodes 110
Sika® MiniPack Επισκευαστικό 111
SikaRep® Classic 112
Sika MonoTop® Dynamic 113
Sika MonoTop®-627 114
Sika Monotop®-634 115
Sikagard®-720 EpoCem®  116
Sika MonoTop®-621 Evolution 117
Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών 118
SikaRep® Cosmetic 119
Sikagard®-700 S 120
Sikagard®-703 W 121
Sikagard®-680 S Betoncolor 122
Sikagard®-681 Protection 123
Sikagard®-552W Aquaprimer 124
Sikagard®-545W Elastofill 125
Sikagard®-550W Elastic 126

Sika® Parete 127
SikaColor®-500 W Primer 128
SikaColor®-650 W 129
SikaColor®-670 W 130
Sikagard®-905 W 131
Sikagard®-907 W 132
SikaMur®-InjectoCream-100 133
SikaMur®-1000 SP 134
SikaMur® Finish 135
Sikagard® Wallcoat-Ν 136
Sikagard® PoolCoat 137
Sika® Permacor®-136 TW 138
Sikagard®-63 N 139
Sika® Poxitar F 140
SikaCor®-6630 High Solid 141
Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil  142
Sikagard®-715 W 143

Η SIKA σας προμηθεύ-
ει ειδικά πρόσμικτα κονι-
αμάτων, έτοιμα επισκευα-
στικά κονιάματα και μεγάλο 
εύρος λύσεων για την προ-
στασία του σκυροδέματος. 
Τα συστήματα επισκευής & 
προστασίας της Sika καλύ-
πτουν εφαρμογές σε συμ-
βατικές κατασκευές, μέχρι 
και σε ειδικά έργα υψηλών 
προδιαγραφών και απαιτη-
τικές ανάγκες βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων.

Έπισκευή & Προστασία 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

443951 Γκρι τμχ. 2kg 10 τμχ. 300 κιβ. 6.48 τμχ.

Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης

 ́ Αντιδιαβρωτική προστασία πριν 
από εργασίες επισκευών 

 ́ Για την προστασία του οπλισμού 
καινούργιων κατασκευών και ως 
γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ πα-
λαιού και νέου σκυροδέματος 

 ́ Ανάμειξη μόνο με νερό  
 ́ Εύκολος τρόπος εφαρμογής με 
πινέλο ή ψεκασμό  

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυ-
ρόδεμα, κονιάματα και χάλυβα 

 ́ Άριστη προστασία έναντι δι-
είσδυσης νερού και χλωριδίων 

 ́ Υψηλής μηχανικής αντοχής

~1.5-2.0kg/m² ανά mm πάχους στρώσης  

Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

405299 910S, Γκρι Δοχείο 4kg 384 2.90 kg

174781 910N, Γκρι Σακί 25kg 1000 1.73 kg

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος

 ́ Κατάλληλο για τον έλεγχο των 
περιοχών ανόδου (Αρχή 11, Μέ-
θοδος 11.1 του ΕΝ 1504-9) 

 ́ Κατάλληλο σε επισκευές σκυ-
ροδέματος ως αντιδιαβρωτική 
προστασία. 

 ́ Εύκολο στην ανάμειξη, χρειά-
ζεται  μόνο προσθήκη νερού 

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή  
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυ-
ρόδεμα και χάλυβα 

 ́ Καλή αντίσταση έναντι διείσ-
δυσης νερού  και χλωριόντων 

 ́ Καλές μηχανικές αντοχές 
 ́ Εφαρμόζεται με βούρτσα ή 
αντλία εκτόξευσης  

Ως γέφυρα πρόσφυσης: ~1.5-2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους εφαρμογής.  
Αντιδιαβρωτική προστασία: ~2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους εφαρμογής 
(κατ’ ελάχιστο σε 2 στρώσεις). 

Sika Monotop®-910
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

92355 Σετ 4kg, Συστ. (A+B+C) 384 5.94 kg

Σετ 20kg, Συστ.(Α+Β+C) 5.37 kg

1340 Δοχείο 1.14kg, Συστ. Α 574.56 16.32 kg

1341 Δοχείο 2.86kg, Συστ. Β 388.96 8.60 kg

6916 Σακί 16kg, Συστ. C 800 4.01 kg

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

 ́ Κατάλληλο για τον έλεγχο των περιοχών ανόδου (Αρχή 11, Μέθοδος 
11.1 του ΕΝ 1504-9) 

 ́ Κατάλληλο σε επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία 
 ́ Κατάλληλο ως γέφυρα πρόσφυσης σε εφαρμογές σκυροδέματος και 
κονιαμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

 ́ Βάσης τεχνολογίας EpoCem® - βελτιωμένη γέφυρα πρόσφυσης 
 ́ Μεγαλύτερος χρόνος εργασιμότητας στην περίπτωση εφαρμογής επι-
σκευαστικών κονιαμάτων  

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και χάλυβα 
 ́ Περιέχει αναστολείς διάβρωσης 
 ́ Πιστοποιημένο για εφαρμογές υπό δυναμικά φορτία 
 ́ Καλή αντίσταση έναντι διείσδυσης νερού και χλωριόντων 
 ́ Υψηλή διατμητική αντοχή 
 ́ Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας 
 ́ Εύκολο στην ανάμειξη 
 ́ Εφαρμόζεται με βούρτσα ή αντλία εκτόξευσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως αντιδιαβρωτική προστασία:  ~2kg/m² ανά στρώση 
Ως γέφυρα πρόσφυσης: >1.5-2.0kg/m²/mm αναλόγως με την ποιότητα του υποστρώματος

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

441612 Διαφανές Δοχείο 5kg 600 5.10 kg

448510 Διαφανές Δοχείο 20kg 600 4.40 kg

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Αναστολέας διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος διά εμποτισμού 
(βελτιωμένης δράσης)   

 ́ Για την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού υπογεί-
ων και υπέργειων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος 

 ́ Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυρο-
δέματος (χωρίς εμφανή συμπτώματα βλάβης), όπου ο χαλύβδινος 
οπλισμός διαβρώνεται ή διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης λόγω των 
επιδράσεων του φαινομένου της ενανθρακώσεως ή της προσβολής 
χλωριόντων.  

 ́ Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την παράταση του χρόνου ζωής κατασκευ-
ών σκυροδέματος με επιφάνειες υψηλής αισθητικής αξίας (εμφανή 
σκυροδέματος, ιστορικού ενδιαφέροντος κατασκευές). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

 ́ Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της κατασκευής σκυροδέματος  
 ́ Δε μεταβάλλει την ικανότητα διαχύσεως των υδρατμών 
 ́ Μακράς διάρκειας προστασία και ανθεκτικότητα  
 ́ Μπορεί να εφαρμόζεται σε επιφάνεια υφιστάμενων επισκευών και 
γειτονικές περιοχές επισκευής, για την προληπτική δράση έναντι του 
φαινομένου της άρχουσας ανόδου  

 ́ Διπλή δράση προστασίας - τόσο της καθόδου όσο και της ανόδου  - 
του χαλύβδινου οπλισμού 

 ́ Μπορεί να εφαρμόζεται όπου άλλες επισκευαστικές/προληπτικές 
μέθοδοι προστασίας δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν 

 ́ Οικονομική βελτίωση της αποδοτικότητας της διάρκειας ζωής των 
κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος  

 ́ Εύκολη, οικονομική εφαρμογή, ανανεώσιμη  
 ́ Μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέρος ενός απλού και αποτελεσματι-
κού συστήματος επισκευής και προστασίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~0.5kg/m²

Sika® FerroGard® 903+
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

413196 20 τμχ. 1000 κιβ. 64.46 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Εγκιβωτιζόμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας - Τεχνολογίας 2G   

 ́ Αποτροπή έναρξης διάβρωσης (φαινόμενο «άρχουσας ανόδου ή φωτο-
στέφανου») σε τοπικές επισκευές 

 ́ Σε εργασίες διαπλάτυνσης γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές μετα-
τροπές  

 ́ Σε αντικαταστάσεις πλακών, επισκευές διαστολικών αρμών και στη διε-
πιφάνεια μεταξύ νέου και υφιστάμενου σκυροδέματος  

 ́ Σε επισκευές προεντεταμένου σκυροδέματος 
 ́ Σε ενανθρακωμένο ή προσβεβλημένο με χλωριόντα σκυρόδεμα 
 ́ Σε επισκευές κατασκευών με επικουρική προστασία απο επάλειψη οπλι-
σμών με εποξειδικά 

 ́ Σε επισκευές μάτισης οπλισμού της ίδιας διατομής με διαφορετικές  
κατηγορίας χάλυβα. 

 ́ Για την προστασία νέων δομικών στοιχείων κοντά σε παραθαλάσσιες/
παράκτιες περιοχές ή σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού υπεδάφους.  

 ́ Για την προστασία δομικών στοιχείων με αυξημένη πιθανότητα χημικής 
προσβολής του σκυροδέματος. 

 ́ Οικονομικό 
 ́ Παροχή μεμονωμένης προστασίας σε συγκεκριμένες περιοχές της 
κατασκευής που είναι περισσότερο αναγκαίο, όπως στη διεπιφάνεια 
μεταξύ του επισκευασμένου και του προσβεβλημένου σκυροδέματος 

 ́ Πολλαπλής χρήσης 
 ́ Κατάλληλο για συμβατικό ή προεντεταμένο σκυρόδεμα 
 ́ Χαμηλής συντήρησης 
 ́ Δεν απαιτείται η παροχή εξωτερικής ενέργειας ή συστήματος ελέγχου 
 ́ Μακροπρόθεσμης διάρκειας – 10 με 20 χρόνια διάρκεια ζωής, χωρίς 
την ανάγκη μελλοντικών επισκευών

Sika® Galvashield® XP-2 Anodes



111

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

443953 Γκρι τμχ. 5kg 4 τμχ. 120 κιβ. 6.66 τμχ.

Πολλαπλής χρήσης, 1-συστατικού επισκευαστικό κονίαμα δομητικών 
επισκευών

 ́ Δομητική αποκατάσταση και επι-
σκευή στοιχείων σκυροδέματος 
(κολώνες, δοκοί, πλάκες, άκρες 
μπαλκονιών) 

 ́ Εξομάλυνση κατεστραμμένων 
περιοχών σε κατακόρυφες και 
οριζόντιες επιφάνειες 

 ́ Πλήρωση κενών, φωλιών, πόρων 
και μικρών ατελειών σε γωνίες 
και ακμές

 ́ Εξαιρετική εργασιμότητα και 
θιξοτροπία, ακόμη και σε 
εφαρμογές οροφής 

 ́ Εύκολο στην ανάμειξη, απλά 
προστίθεται νερό 

 ́ Χωρίς συρρίκνωση και με κα-
λές μηχανικές αντοχές 

 ́ Καλή πρόσφυση στα περισ-
σότερα κοινά κατασκευαστι-
κά υλικά, όπως σκυρόδεμα, 
πέτρα, τούβλα, χάλυβα

~1.8kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης

Sika® MiniPack Έπισκευαστικό



SikaR
ep® Classic
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

434882 Γκρι Σακί 25kg 54 18.00 τμχ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος ενός συστατικού  

 ́ Κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3  
του ΕΝ 1504-9). 

 ́ Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτι-
ριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής. 

 ́ Κατάλληλο για δομητικές επισκευές και δομητικές ενισχύσεις σκυροδέ-
ματος (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9) 

 ́ Επιστρώσεις σε κατεστραμμένες περιοχές σε κατακόρυφες ή οριζόντιες 
επιφάνειες 

 ́ Γεμίσματα φωλιών, πόρων, μικρών ατελειών σε γωνίες και ακμές, δημι-
ουργία και φινίρισμα αρμών και επικαλύψεων

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή και το χειρισμό 
 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα αλλά και στα υπόλοιπα  συνηθι-
σμένα δομικά υλικά  κατασκευών όπως πέτρα, τούβλα, χάλυβας, κ.τλ. 

 ́ Καλή διαστασιολογική σταθερότητα 
 ́ Μέτρο ελαστικότητας  και συντελεστής θερμικής διαστολής-παρόμοια 
με του σκυροδέματος  

 ́ Πολύ καλές μηχανικές αντοχές(θλιπτική, καμπτική, εφελκυστική) 
 ́ Καλό αισθητικό αποτέλεσμα  
 ́ Εξαιρετική θιξοτροπική συμπεριφορά για εφαρμογές σε επιφάνειες 
οροφών

SikaRep® Classic

~1.8kg/m²
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

452189 Γκρι Σακί 25kg 1250 1.00 kg

Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος υψηλών αντοχών  

 ́ Γρήγορη επισκευή και φινίρισμα 
στρώσεων οπλισμένου σκυροδέ-
ματος 

 ́ Εξομάλυνση και φινίρισμα απο-
σαθρωμένων και φθαρμένων 
επιφανειών 

 ́ Επισκευή και φινίρισμα προκατα-
σκευασμένων δομικών στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος 

 ́ Τάξεως R4 σύμφωνα με ΕΝ 
1504 

 ́ Συνδυασμός κύριου επισκευα-
στικού κονιάματος και υλικού 
φινιρίσματος σε ένα προϊόν 

 ́ Ελεγχόμενης συρρίκνωσης – 
περιέχει συνθετικές ίνες  

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στα 
συνηθισμένα δομικά υλικά 
κατασκευών

 ́ Κατάλληλο για πάχη από 
5-30mm σε μια στρώση 

1.75-1.85kg/m² ανά mm πάχους στρώσης  ανάλογα με την τραχύτητα 
του υποστρώματος 

Sika MonoTop® Dynamic



Sika M
onoTop®-627
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

184910 Γκρι Ανοιχτό Σακί 28kg 1512 0.82 kg

Επισκευαστικό κονίαμα κατηγορίας R4, για επισκευές μεγάλου πάχους

 ́ Κατάλληλο για εργασίες επισκευ-
ών  (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 
του ΕΝ 1504-9) 

 ́ Κατάλληλο για δομητικές ενισχύ-
σεις  (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 
1504-9) 

 ́ Επισκευή επιφάνειας σκυροδέ-
ματος που έχει υποστεί κατα-
στροφές λόγω τριβής ή κρούσης 

 ́ Επισκευή σε γέφυρες και σε έργα 
υποδομών 

 ́ Επισκευή δεξαμενών νερού 

 ́ Τάξεως R4 κατά ΕΝ 1504-3 
 ́ Έως 10cm πάχος ανά στρώση 
 ́ Υψηλή μηχανική αντοχή και 
σύντομος χρόνος πήξης 

 ́ Ελάχιστη αναμονή εφαρμογής 
μεταξύ επάλληλων στρώσεων 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε υπό-
στρωμα σκυροδέματος. 

 ́ Υψηλή δυνατότητα συμπύ-
κνωσης και χαμηλή διαπερα-
τότητα 

 ́ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 
και φινίρισμα, με το μυστρί 
ή με μηχανικά μέσα, χωρίς 
καλούπια 

1.83kg/m²/mm

Sika MonoTop®-627
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

428443 Γκρι Σακί 28kg 1512 1.03 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Αυτοσυμπυκνούμενο, ινοπλισμένο, έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα  για 
επισκευές δαπέδων και στοιχείων σκυροδέματος

 ́ Εσωτερικά και εξωτερικά για την αποκατά-
σταση των αποφλοιώσεων σε δάπεδα και 
πλάκες τσιμεντοειδούς βάσης 

 ́ Για εφαρμογές όπου απαιτούνται επιπλέον 
στρώσεις με χύτευση σε καλούπια 

 ́ Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 
3, Μέθοδοι 3.1 & 3.2 του ΕΝ 1504-9). 

 ́ Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμ-
μένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμο-
γές, γέφυρες και έργα υποδομής. 

 ́ Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 
4, Μέθοδος 4 του ΕΝ 1504-9). 

 ́ Αύξηση της φέρουσας ικανότητας της 
κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη 
κονιάματος. 

 ́ Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση 
παθητικότητας (Αρχή 7, Μέθοδος 7.1 και 
7.2 του ΕΝ 1504-9). 

 ́ Αύξηση κάλυψης με επιπλέον κονίαμα και 
αντικατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακω-
μένου σκυροδέματος 

 ́ Μεγάλο πάχος σε μία 
στρώση  

 ́ Αυτοσυμπυκνούμενο 
κονίαμα τεχνολογίας 
SCC 

 ́ Ευκολία ανάμειξης 
και εφαρμογής 

 ́ Υψηλή μηχανική 
αντοχή έναντι από-
τριψης 

 ́ Πολύ καλή εργασιμό-
τητα 

 ́ Χαμηλής συρρίκνω-
σης 

~2,0kg/m2/mm πάχους 
εφαρμογής 

Sika Monotop®-634



Sikagard®-720 EpoCem
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

170832 Γκρι Σετ 21kg, Συστ. (A+B+C) 1134 2.64 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Τριών συστατικών μικροκονίαμα για επιφανειακή σφράγιση,  τεχνολογίας Epocem®

 ́ Ως στρώση εξομάλυνσης σε σκυρόδεμα και κονιάματα σε κατακόρυφες 
και οριζόντιες επιφάνειες σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον 

 ́ Ως προσωρινό φράγμα υγρασίας κάτω από επιφάνειες εποξειδικών και 
πολυουρεθανικών καθώς και σε νωπό σκυρόδεμα στο οποίο δεν έχει 
γίνει πλήρη ανάληψη αντοχών  

 ́ Ως σφραγιστικό πορώδους για τον επανασχηματισμό, εξομάλυνση και 
επιπέδωση επιφανειών σκυροδέματος 

 ́ Στη βιομηχανία τροφίμων ως στρώση επιπέδωσης και εξομάλυνσης για 
τοίχους και κοιλότητες 

 ́ Εξαιρετική προστασία σκυροδέματος  σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον 
 ́ Πολύ καλή μηχανική και χημική αντοχή 
 ́ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 
 ́ Αδιαπέραστο από υγρά, αλλά διαπερατό  από τους υδρατμούς  
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε νωπό ή σκληρυμένο  σκυρόδεμα  
 ́ Είναι η ιδανική προεργασία για λείες τελικές  επιφάνειες 
 ́ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό 

~2.0kg/m²/mm 

Sikagard®-720 EpoCem® 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

184906 Γκρι Σακί 25kg 1250 1.03 kg

184908 Λευκό Σακί 25kg 1250 1.16 kg

Επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος  

 ́ Επισκευαστικό κονίαμα για μικροατέλειες σε κτιριακά έργα  
 ́ Στρώση εξομάλυνσης σε επισκευασμένες επιφάνειες σκυροδέματος 
 ́ Επιχρίσματα λεπτού πάχους για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, 
εσωτερικές επιφανειακές τελειοποιήσεις κ.α. 

 ́ Εξαιρετική εργασιμότητα 
 ́ Δεν εμφανίζει ρωγμές συρρίκνωσης 
 ́ Εφαρμογή σε υποστρώματα που δεν έχουν προετοιμαστεί με αμμο-
βολή 

 ́ Εξαιρετική θιξοτροπική συμπεριφορά 
 ́ Καλή πρόσφυση σε διάφορους τύπους υποστρωμάτων, ακόμη και σε 
βαμμένες επιφάνειες, πλακάκια, μωσαϊκό ακόμα και σε μεγάλα πάχη 

 ́ Συντελεστής θερμικής διαστολής παρόμοιος με του σκυροδέματος 
 ́ Υψηλές ιδιότητες στεγανοποίησης 
 ́ Λευκή και γκρι απόχρωση: δυνατότητα επιλογής τελικού φινιρίσμα-
τος 

2.0kg/m² ανά mm πάχους 

Sika MonoTop®-621 Evolution
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

432430 Γκρι τμχ. 5kg 4 τμχ. 128 κιβ. 7.05 τμχ.

Πυρίμαχο κονίαμα

 ́ Κατασκευή και επισκευή στοιχεί-
ων που υποβάλλονται σε θερμό-
τητα φλόγας, όπως ψησταριές, 
τζάκια, φούρνοι, κ.α. 

 ́ Σχεδιασμένο τόσο για επιχρίσεις, 
όσο και για τοποθέτηση πυρί-
μαχων κεραμικών, τσιμεντένιων 
μπλοκ, πλακιδίων terracota που 
καταπονούνται από υψηλές θερ-
μοκρασίες 

 ́ Ως επίχρισμα σε περιβάλλον που 
αναπτύσσονται υψηλές θερμο-
κρασίες (1200°C)

 ́ Υψηλή αντίσταση σε θερμότη-
τα, μέχρι τους 750°C  

 ́ Ταχεία ανάληψη αντοχών 
 ́ Ανθεκτικό σε χλώρια και θειικά 
 ́ Ανθεκτικό σε οξέα, pH>4 

~1.8kg/m²/mm πάχους στρώσης

Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

168367 Γκρι Σακί 23kg 966 1.28 kg

Λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος

 ́ Κατάλληλο για εφαρμογές σε 
σκυρόδεμα, κονιάματα ή πέτρες 
ως: 

 ́ Επισκευαστικό κονίαμα φινιρί-
σματος για την αποκατάσταση 
φθορών όπως αστοχίες κατά την 
αφαίρεση του καλουπιού, κατε-
στραμμένες ακμές κ.α.  

 ́ Κονίαμα αποκατάστασης σε 
προκατασκευασμένα στοιχεία 
σκυροδέματος, επιχρίσματα κ.α. 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα 

 ́ Εύκολη διάστρωση  
 ́ Σκλήρυνση χωρίς ρηγματώσεις 
 ́ Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο 
νερό και στις έντονες καιρικές 
επιδράσεις 

 ́ Μπορεί να βαφτεί

~1.63kg/m²/mm 

SikaRep® Cosmetic
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

151824 Άχρωμο Δοχείο 5lt 360 6.37 lt

151821 Άχρωμο Δοχείο 20lt 480 5.79 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης

 ́ Χρησιμοποιείται ως υδροαπωθη-
τική και άχρωμη προστατευτική 
στρώση σε επιφάνειες όπως 
εκτεθειμένα απορροφητικά υλι-
κά, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοει-
δή επιχρίσματα, πλακίδια σκυρο-
δέματος, ινοπλισμένο τσιμέντο, 
τοιχοποιίες, φυσική πέτρα  

 ́ Ως αστάρι υδροφοβισμού κάτω 
από βαφές βάσεως διαλύτου ή 
άλλες βαφές διασποράς 

 ́ Μειώνει την τριχοειδή απορ-
ρόφηση του νερού  

 ́ Μειώνει το φαινόμενο της 
εξάνθησης  

 ́ Μειώνει τη διείσδυση ρύπων 
στους πόρους 

 ́ Βελτιώνει τη θερμική μόνωση 
 ́ Μπορεί να επικαλυφθεί με 
βαφές βάσεως διαλύτου και 
βαφές διασποράς 

 ́ Υψηλότερη ανθεκτικότητα και 
αντοχή σε σχέση με συμβα-
τική αντιμετώπιση  με βαφές 
βάσεως σιλικόνης 

 ́ Μειώνει τη διείσδυση και 
μεταφορά χλωριόντων 

 ́ Δε λειτουργεί ως φράγμα 
υδρατμών

~0.30-0.50kg/m² (0.375-0.625lt/m²) ανά στρώση για κανονικής 
απορροφητικότητας υποστρώματα. 

Sikagard®-700 S
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

439327 Υπόλευκο Δοχείο 1 lt 10 τμχ. 480 κιβ. 6.40 τμχ.

437370 Υπόλευκο Δοχείο 5lt 120 28.80 τμχ.

437349 Υπόλευκο Δοχείο 20lt 30 109.80 τμχ.

Υδροαπωθητικός εμποτισμός για προσόψεις κτιρίων

 ́ Για τη δημιουργία υδροαπωθητι-
κών προσόψεων και για προστα-
σία των κτιρίων έναντι διείσδυ-
σης νερού 

 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά 
υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, 
κονίαμα, τοιχοποιία, τούβλο, τε-
χνητή πέτρα, τσιμεντοσανίδα κ.α. 

 ́ Ισχυρή υδροαπωθητική ικα-
νότητα  

 ́ Επιτρέπει τη διαπνοή του 
υποστρώματος 

 ́ Βελτιώνει την αντίσταση στη 
συγκέντρωση ρύπων  

 ́ Μπορεί να επικαλυφθεί με 
κατάλληλες βαφές 

 ́ Δεν αλλοιώνει την αισθητική 
του υποστρώματος  

 ́ Υδατικής βάσης 

Σε σκυρόδεμα και κονιάματα: ~150-200g/m²  
Σε άλλα πορώδη υλικά: ~300-500g/m² 

Sikagard®-703 W
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

5769 Διάφανο Δοχείο 20kg 420 8.02 kg

1440 Ral 9016 Δοχείο 30kg 630 8.81 kg

Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα

 ́ Προστασία και βελτίωση του 
σκυροδέματος και άλλων τσιμε-
ντοειδών υλικών σε κτίρια και 
δομικά στοιχεία έργων υποδομής

 ́ Sikagard®-680 S  Betoncolor  
Διάφανο: Άχρωμο υλικό το οποίο 
στεγνώνοντας αφήνει γυαλι-
στερή επιφάνεια κατάλληλη ως 
βαφή φρεσκαρίσματος  

 ́ Sikagard®-680 S Betoncolor: Τε-
λική βαφή η οποία στεγνώνοντας 
αφήνει ματ επιφάνεια διαθέσιμη 
σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων 

 ́ Διαπερατή από υδρατμούς, 
επιτρέποντας τη διαπνοή του 
υποστρώματος 

 ́ Υψηλή αντίσταση στη διάχυ-
ση διοξειδίου του άνθρακα, 
με αποτέλεσμα να μειώνεται 
σημαντικά ο ρυθμός και το 
βάθος της ενανθρακώσεως 
του σκυροδέματος 

 ́ Αδιάβροχο από όμβρια ύδατα 
 ́ Δυνατότητα εφαρμογής σε 
σκυρόδεμα που δεν έχει ανα-
λάβει πλήρως τις αντοχές του 

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Καλή αδιαφάνεια και καλυπτι-
κότητα 

~0.15-0.20kg/m² ανά στρώση

Sikagard®-680 S Betoncolor
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

160418 Διάφανο Δοχείο 3lt 288 12.41 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Προστατευτική βαφή

 ́ Σε εξωτερικές επιφάνειες σκυ-
ροδέματος (έγχυτου ή προκα-
τασκευασμένου), όπως πλάκες 
σκυροδέματος με εκτεθειμένα 
αδρανή, κυβόλιθους, αμμοβο-
λημένο σκυρόδεμα, πλακάκια με 
διακοσμητικό μοτίβο 

 ́ Σε τούβλο, φυσική πέτρα, σχιστό-
λιθο και γενικά σε λείες επιφά-
νειες 

 ́ Για προστασία της αισθητικής 
διαμόρφωσης κατακόρυφων 
στοιχείων σε κτίρια, βιομηχανικά 
κτίρια, κατασκευές πολιτικού 
μηχανικού, κ.α.  

 ́ Η τελική επιφάνεια μπορεί να 
έχει εμφάνιση σατινέ ή γυα-
λιστερή, ανάλογα με τη φύση 
του υποστρώματος 

 ́ Παρέχει αισθητικά ικανοποι-
ητικό και ομοιόμορφο φινίρι-
σμα 

 ́ Προστατεύει το σκυρόδεμα 
από επιθετικούς ατμοσφαιρι-
κούς παράγοντες και ενανθρά-
κωση 

 ́ Δίνει λάμψη σε έγχρωμες 
επιφάνειες 

 ́ Βελτιώνει την αντίσταση του 
υποστρώματος σε λεκέδες 
(λάδια, γράσο, κ.α.) 

 ́ Εύκολο στον καθαρισμό και τη 
συντήρηση 

 ́ Περιορίζει τον πολλαπλασια-
σμό βρύων, λειχήνων, άλγεων 

 ́ Δεν κιτρινίζει με το χρόνο 
 ́ Συμβατό με επισκευαστικά 
κονιάματα της Sika

0.10-0.15kg/m²/ανά στρώση

Sikagard®-681 Protection
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

170487 Λευκό Δοχείο 10lt 60 64.49 τμχ.

Υδατοδιαλυτό αστάρι για βαφές βάσεως νερού

 ́ Αστάρι για σκυρόδεμα και πυκνά 
ανόργανα υποστρώματα, όπως 
ινοπλισμένα τσιμέντα, γύψο, 
λεπτές επικαλύψεις κ.α. 

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
αστάρι σε υπάρχουσες βαφές 
βάσεως νερού που παρουσι-
άζουν υψηλή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα 

 ́ Υδατοδιαλυτό – χωρίς διαλύ-
τες 

 ́ Φιλικό στο περιβάλλον 
 ́ Διαπερατό στους υδρατμούς 
 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
υλικό  επιφανειακής ενίσχυ-
σης υποστρώματος  

0.10-0.12kg/m²  ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. 

Sikagard®-552W Aquaprimer



125

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

04. 

Si
ka

ga
rd

®-
54

5W
 E

la
st

of
ill

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

64098 Ανοιχτό Γκρι Δοχείο 15lt 24 139.88 τμχ.

Ελαστική ενδιάμεση βαφή γεφύρωσης ρωγμών

 ́ Ενδιάμεση στρώση γεφύρωσης 
ρωγμών σε συνδυασμό με το 
Sikagard®-550W Εlastic 

 ́ Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση 
πόρων, κοιλοτήτων και μικροκρα-
τήρων 

 ́ Ως έγχρωμη τελική βαφή για 
προστασία και διακόσμηση 

 ́ Για επακόλουθο κλείσιμο των 
πόρων όταν εφαρμόζεται σε 
υπάρχουσες βαφές 

 ́ Διαλύεται στο νερό, οικολογι-
κό, εύκολο  στην εφαρμογή 

 ́ Εξαιρετική ως αναστολέας 
ενανθράκωσης  σκυροδέματος 

 ́ Πολύ καλή διαπερατότητα 
στους υδρατμούς 

 ́ Γεφύρωση ρωγμών ακόμα  και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(-20˚C) 

~0.60-0.85l/m² ~0.80-1.10kg/m² 

Sikagard®-545W Elastofill
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

170967 Ral 9016 Δοχείο 15lt 24 150.23 τμχ.

Ελαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα 

 ́ Προστασία και αναβάθμιση κατα-
σκευών σκυροδέματος ιδιαίτερα 
σε εκτεθειμένες επιφάνειες που 
υπόκεινται σε κίνδυνους ρηγμά-
τωσης  

 ́ Σε επισκευαστικές εργασίες σκυ-
ροδέματος ως ελαστική προστα-
τευτική τελική επίστρωση πάνω 
σε κονιάματα λεπτής στρώσης 
εξομάλυνσης 

 ́ Γεφύρωση ρωγμών ακόμα και 
σε χαμηλές  θερμοκρασίες 
(-20°C) 

 ́ Υψηλής αντίστασης έναντι CO2 
μειώνοντας  το ρυθμό εναν-
θρακώσεως  

 ́ Καλή διαπερατότητα στους 
υδρατμούς 

 ́ Πολύ καλή αντίσταση σε φθο-
ρά και γήρανση 

 ́ Διαλύεται με νερό 
 ́ Φιλικό στο περιβάλλον  
 ́ Μειωμένης τάσης συγκέντρω-
σης ρύπων  και βλαβερών 
ουσιών 

~0.25-0.35kg/m² / ανά στρώση

Sikagard®-550W Elastic
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

179423 Λευκό Σακί 20kg 60 Παλέτα 9.55 τμχ.

Ανόργανος στόκος σπατουλαρίσματος

 ́ Σπατουλάρισμα τοίχων και ορο-
φών 

 ́ Φινίρισμα σε επιχρίσματα τσιμε-
ντοειδούς βάσης 

 ́ Στοκάρισμα σε γυψοσανίδες και 
τσιμεντοσανίδες 

 ́ Υψηλής λευκότητας 
 ́ Ευκολία εφαρμογής 
 ́ Αντιμυκητική προστασία 
 ́ Εφαρμόζεται σε διάφορα υπο-
στρώματα 

 ́ Πολύ καλή εργασιμότητα 
 ́ Εφαρμογή με το χέρι ή με 
μηχανή ψεκασμού 

 ́ Πάχος στρώσης από 1mm έως 
3mm 

1kg/m²/mm

Sika® Parete



SikaColor®-500 W
 Prim

er

128

04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

162631 Δοχείο 5lt 112 27.50 τμχ.

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι για τις βαφές SikaColor®

 ́ Ως αστάρι για τις βαφές προσό-
ψεων SikaColor® 

 ́ Εφαρμογή σε σκυρόδεμα, κονιά-
ματα, επιχρίσματα, στοκαρισμέ-
νες επιφάνειες κ.α  

 ́ Κατάλληλο για εξωτερικούς ή 
εσωτερικούς χώρους 

 ́ Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες  
 ́ Σταθεροποιεί το υπόστρωμα 
και βελτιώνει  την πρόσφυση 
των βαφών 

 ́ Αραιώνεται με νερό  
 ́ Άοσμο – χωρίς διαλύτες  
 ́ Στεγνώνει γρήγορα  
 ́ Επιτρέπει την διαπνοή του 
υποστρώματος  

10-12m²/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας 

SikaColor®-500 W Primer
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

159976 Λευκό Δοχείο 3lt 60 28.49 τμχ.

159975 Λευκό Δοχείο 10lt 36 90.85 τμχ.

Ελαστική βαφή ακρυλικής βάσης για προσόψεις κτιρίων

 ́ Για βαφή και μόνωση εξωτερικών 
επιφανειών όπως σκυρόδεμα, 
κονιάματα και επιχρίσματα. 

 ́ Σχηματίζει μία ελαστική μεμβρά-
νη που γεφυρώνει τριχοειδείς 
ρωγμές  διατηρώντας την ελαστι-
κότητα της ακόμα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

 ́ Υψηλή προστασία προσόψεων 
από το νερό και την αλμύρα 
σε κατασκευές που βρίσκονται 
κοντά σε παράκτιες ζώνες 

 ́ Αδιάβροχη από όμβρια ύδατα 
 ́ Ικανότητα γεφύρωσης τριχοει-
δών ρωγμών  

 ́ Αυτοκαθαριζόμενη κατά τη 
διάρκεια της βροχής 

 ́ Μειωμένη τάση για συγκέ-
ντρωση ρύπων 

 ́ Εξαιρετική αντοχή έναντι φθο-
ράς και γήρανσης  

 ́ Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

 ́ Πολύ καλή καλυπτικότητα 
 ́ Ενός συστατικού, εύκολη στην 
εφαρμογή 

 ́ Διαπερατή από τους υδρα-
τμούς 

8-10m²/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας 

SikaColor®-650 W
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

159974 Λευκό Δοχείο 3lt 60 21.72 τμχ.

159973 Λευκό Δοχείο 10lt 36 69.36 τμχ.

Βαφή ακρυλικής βάσης για προσόψεις κτιρίων

 ́ Βαφή εξωτερικών επιφανειών 
όπως σκυρόδεμα, κονιάματα, 
επιχρίσματα κ.α. 

 ́ Εξαιρετική αντοχή έναντι φθο-
ράς και γήρανσης  

 ́ Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

 ́ Πολύ καλή καλυπτικότητα 
 ́ Ενός συστατικού, εύκολο στην 
εφαρμογή 

 ́ Διαπερατή από τους υδρα-
τμούς 

11-13m²/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας

SikaColor®-670 W
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

95594 Λευκό Δοχείο 2lt 10 δοχ. 360 κιβ. 6.61 lt

Εμποτισμός προστασίας έναντι υγρασίας και σταθεροποιητής υποστρώματος

 ́ Προστατεύει από την υγρασία 
και σταθεροποιεί το  υπόστρωμα 

 ́ Προστατεύει έναντι δημιουρ-
γίας αλάτων και μούχλας στην 
επιφάνεια  

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
επιφανειακός σκληρυντής για 
αδύναμα και σκονισμένα υπο-
στρώματα  

 ́ Για εσωτερική και εξωτερική 
εφαρμογή 

 ́ Πολύ χαμηλού ιξώδους 
 ́ Σχεδόν διάφανο μετά την 
ωρίμανση 

 ́ Επιδέχεται τελικές στρώσεις 
με βαφές ή ταπετσαρίες 

 ́ Εφαρμόζεται εσωτερικά και 
εξωτερικά 

 ́ Ανθίσταται της υπεριώδους 
ακτινοβολίας 

~0.2-0.3lt/m² ανά στρώση

Sikagard®-905 W



Sikagard®-907 W
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

158935 Δοχείο 5lt 4 δοχ. 540 κιβ. 10.50 lt

Προστασία για πορώδεις επιφάνειες δαπέδων και σταθεροποιητής  
αρμολογήσεων άμμου

 ́ Για προστασία πορωδών επιφα-
νειών δαπέδων έναντι νερού και 
λαδιών 

 ́ Για σταθεροποίηση αρμολογή-
σεων άμμου στα δάπεδα κυβό-
λιθων 

 ́ Πλακόστρωτες επιφάνειες από 
φυσική ή τεχνητή πέτρα  

 ́ Δάπεδα σκυροδέματος  
 ́ Σε περιοχές όπως δρόμοι πεζών 
και μονοπάτια, ταράτσες, χώροι 
στάθμευσης κ.α. 

 ́ Ενός συστατικού, εύκολη στην 
εφαρμογή,  δεν χρειάζεται 
αραίωση ή διάλυση 

 ́ Φιλική στο περιβάλλον, δεν 
περιέχει διαλύτες 

 ́ Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινο-
βολία και τις καιρικές επιδρά-
σεις 

 ́ Προσφέρει αντίσταση σε κύ-
κλους πήξης- τήξης καθώς και 
σε παγολυτικά άλατα 

 ́ Διευκολύνει τον καθαρισμό 
των επιφανειών 

 ́ Επιτρέπει στους αρμούς και 
στην επιφάνεια του υποστρώ-
ματος να αναπνέουν 

0.2-1lt/m² ανάλογα τη χρήση 

Sikagard®-907 W
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

175179 Λευκό τμχ. 600ml 10 τμχ. 600 κιβ. 24.44 τμχ.

Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αντιμετώπιση της ανερχόμε-
νης υγρασίας στους περισσότε-
ρους τύπους λιθοδομών - πλινθο-
δομών. 

 ́ Τοίχοι από τούβλα 
 ́ Μπατικοί τοίχοι 
 ́ Τοίχοι αποτελούμενοι από τυ-
χαίας μορφής πέτρες και μπάζα, 
κλπ.

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή  
 ́ Ενός συστατικού, έτοιμο προς 
χρήση 

 ́ Σταθερό στη εφαρμογή  
 ́ Δεν απαιτείται ειδική αντλία 
 ́ Χαμηλού κινδύνου, βάσεως 
νερού – μη καυστικό,  μη 
εύφλεκτο – δεν εφαρμόζεται 
με πίεση 

 ́ Πολύ χαμηλή σπατάλη υλικού 
 ́ Δεν υπάρχει κίνδυνος εμφά-
νισης του φαινομένου  της 
εξάνθησης 

SikaMur®-InjectoCream-100
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

185054 Γκρι Ανοιχτό Σακί 20kg 1080 1.35 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ετοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής για αποκατάσταση τοιχοποιιών με υγρασία, 
κατάλληλο και για μηχανική εφαρμογή 

 ́ Το SikaMur®-1000 SP είναι ιδιαι-
τέρως κατάλληλο για αποκατά-
σταση τοιχοποιιών με υγρασία 
και για αύξηση των θερμομονω-
τικών ιδιοτήτων τους, σε εσωτε-
ρικές και εξωτερικές επιφάνειες, 
σε υποστρώματα όπως:  
-Συμπαγή τούβλα  
-Τοιχοποιίες  από πέτρα  
-Συμπαγείς πλίνθους που δεν 
παρουσιάζουν “κιμωλίαση” 

 ́ Χαμηλού ειδικού βάρους, ιδιό-
τητα που καθιστά το κονίαμα 
πολύ ελαφρύ και επιτρέπει τη 
μηχανική εφαρμογή 

 ́ Εξαιρετικές θερμομονωτικές 
ιδιότητες 

 ́ Δεν απαιτεί προηγούμενη 
διαδικασία αντιμετώπισης των 
αλάτων πριν την εφαρμογή 

 ́ Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή 
με δυνατότητα καλού φινιρί-
σματος 

 ́ Υψηλής διαπνοής υδρατμών 
 ́ Μέτρο ελαστικότητας σχεδόν 
παρόμοιο με της τοιχοποιίας 

 ́ Αποτρέπει τη δημιουργία 
επιφανειακών αλάτων λόγω 
εξάνθησης και μούχλας1.0kg/m² ανά mm πάχους 

εφαρμοσμένου προϊόντος

SikaMur®-1000 SP
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

7225 Λευκό Σακί 25kg 1000 0.95 kg

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Έτοιμο κονίαμα φινιρίσματος μεγάλης διαπνοής

 ́ Στρώση φινιρίσματος σε τοι-
χοποιίες όπου έχει εφαρμο-
στεί SikaMur®-1000 SP για την 
αντιμετώπιση της ανερχόμενης 
υγρασίας 

 ́ Υψηλή δυνατότητα διαπνοής 
 ́ Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Εξαίρετη πρόσφυση 
 ́ Τέλειο φινίρισμα 

~1.10kg καλύπτουν 1m² ανά 1mm πάχους στρώσης 

SikaMur® Finish
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 20kg, Συστ. (A+Β) 14.13 kg

155615 Ral 9003 Δοχείο 14.6kg, Συστ. Α 350.4 14.13 kg

104023 Δοχείο 5.4kg, Συστ. Β 648 14.13 kg

Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή

 ́ Έγχρωμη βαφή σφράγισης για 
επιφάνειες τοιχίων σε εσωτερι-
κούς χώρους 

 ́ Για υποστρώματα από σκυρόδε-
μα ή τσιμεντοειδούς βάσης 

 ́ Ιδιαιτέρως κατάλληλη για χώ-
ρους διασφαλισμένης ποιότητας 
αέρος σε βιομηχανίες φαρμάκων 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 ́ Καλή χημική και μηχανική 
αντοχή 

 ́ Δυνατότητα απολύμανσης  
 ́ Εύκολα καθαριζόμενη  
 ́ Πολύ καλή πρόσφυση σε νωπή 
επιφάνεια 

 ́ Χωρίς διαλύτες – χωρίς οσμές  
 ́ Πολύ καλή καλυπτικότητα  
 ́ Υδατοδιαλυτή 
 ́ Δυνατότητα εφαρμογής με 
ψεκασμό 

 ́ Μεγάλος αριθμός διαθέσιμων 
πιστοποιητικών

0.15-0.28kg/m²  ανά στρώση

Sikagard® Wallcoat-Ν
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

30412 Λευκό, Ral 9010 Δοχείο 10lt 440 14.88 lt

45743 Ral 1013 Δοχείο 10lt 440 15.67 lt

76298 Blau 32 Δοχείο 10lt 440 19.74 lt

76303 Adriablau Δοχείο 10lt 440 17.90 lt

Υδατικής βάσης βαφή για κολυμβητικές δεξαμενές

 ́ Προστατευτική βαφή σε δεξα-
μενές κατασκευασμένες από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

 ́ Σε επιφάνειες σκυροδέματος, 
τσιμεντοειδών κονιαμάτων και 
χλωριωμένου καουτσούκ 

 ́ Σε κολυμβητικές δεξαμενές με 
χρήση συστήματος καθαρισμού 
βασισμένου σε χλώριο 

 ́ Μεγάλη αντοχή έναντι κιμω-
λίασης 

 ́ Εξαιρετική χρωματική σταθε-
ρότητα 

 ́ Ανθεκτικό σε νερό και χημικά 
 ́ Μπορεί να επικαλύψει υφι-
στάμενες βαφές χλωριωμένου 
καουτσούκ 

 ́ Εύκολο στον καθαρισμό και 
την απολύμανση 

 ́ Αύξηση των χρονικών διαστη-
μάτων λειτουργίας της κολυμ-
βητικής δεξαμενής μεταξύ των 
περιόδων συντήρησης   

 ́ Ανθεκτικό σε νερό κολυμβητι-
κών δεξαμενών σύμφωνα με 
DIN 19643-2 

 ~0.15kg/m² ανά στρώση

Sikagard® PoolCoat

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 13kg, Συστ. (A+Β) 24.50 kg

124871 * Μπεζ Δοχείο 10kg, Συστ. Α 300 18.43 kg

124873 * Μπλε Δοχείο 10kg, Συστ. Α 300 18.43 kg

124872 * Δοχείο 3kg, Συστ. Β 198 44.74 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Δύο συστατικών εποξειδική βαφή για επένδυση δεξαμενών 

 ́ Δυο συστατικών έγχρωμη επο-
ξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες, 
πιστοποιημένη για εσωτερική 
επίστρωση σε μεταλλικές ή 
τσιμεντοειδούς βάσης δεξαμενές 
πόσιμου νερού 

 ́ Ιδανική για άμεση προστασία 
από διάβρωση σε επιφάνειες 
από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, 
αλουμίνιο 

 ́ Κατάλληλη για προστασία ορυ-
κτών υποστρωμάτων (σκυρόδε-
μα, τσιμεντοειδή κονιάματα) 

 ́ Υψηλής απόδοσης βαφή προστα-
σίας για εσωτερική επικάλυψη 
σε δεξαμενές πόσιμου νερού, 
σιλό, σωληνώσεις καθώς και για 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη 
βιομηχανία τροφίμων και ποτών

 ́ Κατάλληλη για πόσιμο νερό, 
πολλά τρόφιμα, χημικά, κα-
θαριστικά και απολυμαντικά 
μέσα 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε 
χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, 
αλουμίνιο και ορυκτά υπο-
στρώματα 

 ́ Ενιαία & ομοιόμορφη στρώση 
 ́ Δεν απαιτείται καμία ειδική 
επεξεργασία πριν δοθεί σε 
χρήση

Αναλόγως το υπόστρωμα

Sika® Permacor®-136 TW

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

04. 

Si
ka

ga
rd

®-
63

 N

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

6728 Ral 7032 Δοχείο 10kg, Συστ. (Α+Β) 300 20.17 kg

Εποξειδική προστατευτική βαφή

 ́ Για χρήση σε σκυρόδεμα, τσιμε-
ντοκονίαμα και επικαλύψεις επο-
ξειδικών κονιαμάτων, μέταλλο 
και αλουμίνιο 

 ́ Ως προστατευτική επίστρωση σε 
δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, 
και δεξαμενές αποθήκευσης 
– συγκέντρωσης υγρών ασφα-
λείας/ υπερχείλισης ρυπαντικών 
υγρών  

 ́ Ως αντιδιαβρωτική επίστρωση σε 
χώρους επεξεργασίας τροφίμων 
και ποτών, επεξεργασίας λυ-
μάτων, εργοστάσια παραγωγής 
χημικών κ.α. 

 ́ Πολύ καλή χημική και μηχανι-
κή αντοχή 

 ́ Αδιαπέραστο από υγρά 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Χωρίς διαλύτες 

0.1-0.2kg/m² ανά στρώση

Sikagard®-63 N

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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04. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 17kg, Συστ. (A+Β) 13.03 kg

59383 Μαύρο Δοχείο 14.45kg, Συστ. Α 650.25 11.20 kg

172603 Δοχείο 2.55kg, Συστ. B 535.5 23.41 kg

Βαφή εποξειδικών ρητινών και λαδιού ανθρακένιου για εφαρμογές έντονων 
καταπονήσεων

 ́ Κατάλληλη για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση ιδίως για υγρό 
υπόστρωμα, σε σκυρόδεμα και 
σε χάλυβα, σε εφαρμογές κάτω 
από το έδαφος, όπως εγκαταστά-
σεις λυμάτων, υδραυλικά έργα, 
χημική βιομηχανία, λιμάνια κ.α.

 ́ Ανθεκτική σε βαριές καταπο-
νήσεις 

 ́ Ανθεκτική σε τριβή και κρού-
σεις 

 ́ Ιδιαίτερα ανθεκτική σε νερό 
και χημικά 

 ́ Μπορεί να εκτεθεί σε νερό 
αμέσως  μετά την εφαρμογή 
της  

0.31kg/m² ανά στρώση

Sika® Poxitar F

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

* Διάφορα Ral Δοχείο 15kg 675 ανάλογα 
το Ral 15.42 kg

Υψηλής δομής βαφή προστασίας μεταλλικών κατασκευών

 ́ Για ανθεκτικές στις καιρικές 
επιδράσεις εφαρμογές σε 
μεταλλικές και γαλβανισμένες 
επιφάνειες για έκθεση σε αστικό, 
αγροτικό, βιομηχανικό ή θαλάσ-
σιο περιβάλλον όπως σε σωλη-
νώσεις, γέφυρες, όψεις κτιρίων, 
στέγες, πυλώνες, εξωτερική 
προστασία σιλό, συστήματα 
επένδυσης κτιρίων κ.α. 

 ́ Έχει πιστοποίηση για εφαρμογή 
σε γαλβανισμένες επιφάνειες 

 ́ Ιδιαιτέρως κατάλληλη ως βαφή 
συντήρησης πάνω σε παλαιότε-
ρες βαφές 

 ́ Χαμηλό περιεχόμενο σε δια-
λύτες, εύκολη στην εφαρμογή 
και φιλική προς το περιβάλλον 

 ́ Εξαιρετική αντιδιαβρωτική 
προστασία ακόμα και σε έντο-
νες χημικές καταπονήσεις 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση απευ-
θείας σε ατσάλι, γαλβανισμέ-
νες επιφάνειες, ανοξείδωτο 
χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο κ.α 

 ́ Καλή αντιδιαβρωτική προστα-
σία ακόμα και σε επιφάνειες 
κατόπιν αποσκωρίωσης με το 
χέρι.  

 ́ Εξαιρετική διατήρηση χρω-
ματισμού και αντίσταση  σε 
ασβεστοποίηση. 

~180gr/m² ανά στρώση 

SikaCor®-6630 High Solid



Sika® Teak Cleaner/Brightener/O
il 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

435674 Sika Teak Oil τμχ. 500ml 12 τμχ. 600 κιβ. 10.93 τμχ.

435675 Sika Teak Oil τμχ. 2.5lt 4 τμχ. 200 κιβ. 43.56 τμχ.

122862 Sika Teak Brightener τμχ. 1lt 12 τμχ. 600 κιβ. 10.33 τμχ.

170850 Sika Teak Brightener τμχ. 3.78lt 4 τμχ. κιβ. 27.00 τμχ.

170851 Sika Teak Cleaner τμχ. 3.78lt 4 τμχ. κιβ. 30.00 τμχ.

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ

Ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης ξύλινων καταστρωμάτων

 ́ Για καθαρισμό, ανανέωση και 
προστασία ξύλινων καταστρωμά-
των σε πλοία και γιοτ 

 ́ Για καθαρισμό, ανανέωση και 
προστασία ξύλινων καταστρωμά-
των σε μπαλκόνια, εξωτερικούς 
χώρους, ξύλινες επιπλώσεις 
κήπων κ.α 

 ́ Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή 
 ́ Δεν αυξάνουν την τραχύτητα 
του ξύλου 

 ́ Βελτιώνουν την αντίσταση 
ενάντια στην ανάπτυξη μυκή-
των  

 ́ Καλή UV προστασία μέσω του 
Sika® Teak Oil 

Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil 

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

77012 Άχρωμο Δοχείο 2lt 10 δοχ. 360 κιβ. 5.30 lt

Καθαριστικό για βρύα και άλγη

 ́ Για την πλήρη απομάκρυνση των 
βρύων, λειχήνων, άλγης και άλ-
λων παρόμοιων ρύπων σε όλα τα 
κοινά υποστρώματα, εσωτερικά 
και εξωτερικά των κτιρίων ή σε 
πέτρες, μαρμαρόπλακες κ.α. 

 ́ Υδατοδιαλυτό υγρό με τέλεια 
καθαριστική συμπεριφορά σε 
λείες και πορώδεις επιφάνειες 

 ́ Καλή διείσδυση και διασπορά 
 ́ Συμβατό με τα πλέον κοινά 
δομικά υλικά όπως σκυρόδε-
μα, τούβλα, ξύλο, αλουμίνιο, 
μέταλλα, πλαστικά κ.α. 

 ́ Δεν περιέχει οργανικούς δια-
λύτες  

 ́ Χωρίς φωσφορικά 
 ́ Δεν απελευθερώνει επικίνδυ-
νες ουσίες 

10-13m² ανά λίτρο 

Sikagard®-715 W
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05. 

ΤΑ αυξημένα  φορτία με τα 
οποία επιβαρύνονται οι κατα-
σκευές λόγω μεγαλύτερων φορτί-
ων, οι πιο αυστηρές νομοθεσίες 
και πρότυπα που πρέπει να τη-
ρούνται και οι συχνές αλλαγές στη 
χρήση των κατασκευών είναι μόνο 
μερικά παραδείγματα όπου η 
χρήση συστημάτων στατικής ενί-
σχυσης είναι όλο και περισσότερο 
επιβεβλημένη. Με τα ελάσματα 
Sika® CarboDur® ή τα υφάσματα 
SikaWrap® όλες αυτές οι απαιτή-
σεις μπορούν να ικανοποιηθούν 
γρήγορα, εύκολα και αποδοτικά.

SikaWrap®  146
Sikadur®-330 147
Sikadur®-300 148
Sika® Carbodur® 150
Sika® Carboshear® L 151
Sikadur®-30 152
Sika MonoTop®-722 Mur 153
SikaWrap®-350G Grid 154
SikaWrap® FX-50 C 155

Δομητική Ένίσχυση 
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EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

413952 * SikaWrap®-300C 300mm Ρολό 50m 2 ρολών κιβ. 10.16 m

413956 * SikaWrap®-600C 300mm Ρολό 50m 2 ρολών κιβ. 15.35 m

413955 SikaWrap®-230C 600MM Ρολό 50m 16.42 m

413941 SikaWrap®-930G 600MM Ρολό 50m 17.50 m

50986 * SikaWrap®-160BI C 0/90 
600MM Ρολό 50m Ρολό 31.65 m

Υφάσματα από ίνες άνθρακα, υάλου ή αραμιδίου για δομητικές ενισχύσεις

 ́ Κατάλληλα για ενίσχυση 
κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος, τοιχοποιίας 
και ξύλου για αύξηση της 
καμπτικής και διατμητικής 
φέρουσας ικανότητας.  

 ́ Βελτίωση της σεισμικής 
απόκρισης κατασκευών 
φέρουσας τοιχοποιίας 

 ́ Συμπλήρωση οπλισμού 
 ́ Αναβάθμιση της αντοχής 
και πλαστιμότητας των 
υποστυλωμάτων 

 ́ Αύξηση της φέρουσας ικα-
νότητας δομικών στοιχείων 

 ́ Αλλαγή χρήσης κτιρίων 
 ́ Αποκατάσταση αρχικών 
σχεδιαστικών ή κατασκευα-
στικών ατελειών 

 ́ Προσεισμική ενίσχυση 
 ́ Βελτίωση σχεδιασμού στην 
οριακή κατάσταση λειτουρ-
γικότητας 

 ́ Δομητική αναβάθμιση για 
συμμόρφωση  με τους εν 
ισχύ κανονισμούς 

 ́ Σε περιπτώσεις κρούσης 
αυτοκινήτων  σε υποστυ-
λώματα

 ́ Κατασκευασμένα με πλεγμένες ίνες ώστε 
το ύφασμα να έχει σταθερότητα (θερμική 
επεξεργασία) 

 ́ Πολλαπλές εφαρμογές για κάθε απαίτηση 
δομητικής ενίσχυσης  

 ́ Ευκολία μορφοποίησης ακολουθώντας 
τη γεωμετρία του δομικού μέλους (δο-
κοί, υποστυλώματα, καπνοδόχοι, στύλοι, 
τοίχοι, σιλό) 

 ́ Διαθέσιμα σε διάφορα πλάτη για μεγάλη 
ευκολία κατά την εφαρμογή 

 ́ Χαμηλής πυκνότητας για ελαχιστοποίηση 
επιπρόσθετου βάρους 

 ́ Οικονομική αντιμετώπιση συγκρινόμενα 
με παραδοσιακές τεχνικές

SikaWrap® 

SikaWrap®-300C SikaWrap®-600C SikaWrap®-930G SikaWrap®-230C
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

472851 Σετ 5kg, Συστ. (Α+Β) 360 13.95 kg

Εποξειδική θιξοτροπική ρητίνη εμποτισμού/ασταρώματος

 ́ Ρητίνη εμποτισμού 
για τα υφάσματα 
δομητικών ενισχύσεων 
SikaWrap®, με την ξηρή 
μέθοδο εφαρμογής 

 ́ Ρητίνη ασταρώματος 
για το υγρό σύστημα 
εφαρμογής 

 ́ Δομητικό υλικό συγκόλ-
λησης για την επικόλλη-
ση των ελασμάτων Sika  
CarboDur® σε επίπεδες 
επιφάνειες

 ́ Εύκολη ανάμειξη και εφαρμογή με μυστρί 
και ρολό εμποτισμού 

 ́ Εφαρμογή με την αυτοματοποιημένη ή τη 
χειροκίνητη μέθοδο εφαρμογής 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώ-
ματα 

 ́ Υψηλές μηχανικές ιδιότητες 
 ́ Μακρύς χρόνος εργασιμότητας 
 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Δεν απαιτείται ξεχωριστό αστάρωμα 
 ́ Εξαιρετική συμπεριφορά σε κατακόρυφες 
επιφάνειες και επιφάνειες ορόφων

0.7 -1.5 kg/m². 

Sikadur®-330



Sikadur®-300
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 20kg, Συστ. (Α+Β) 13.15 kg

472932 Δοχείο 14,88kg, Συστ. Α 327 13.15 kg

472933 Δοχείο 5,12kg, Συστ. Β 184 13.15 kg

Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

 ́ Ρητίνη εμποτισμού για τα υφά-
σματα δομητικών ενισχύσεων 
SikaWrap®, με την υγρή μέθοδο 
εφαρμογής 

 ́ Ρητίνη εμποτισμού αγκυρίου 
Sikawrap® FX-50 C

 ́ Ρητίνη ασταρώματος για το υγρό 
σύστημα εφαρμογής 

 ́ Εύκολη ανάμειξη και εφαρμογή 
με μυστρί  και ρολό εμποτισμού 

 ́ Χρήση με αυτοματοποιημένη  ή 
χειροκίνητη μέθοδο εφαρμογής 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση  σε πολλά 
υποστρώματα 

 ́ Υψηλές μηχανικές ιδιότητες 
 ́ Μακρύς χρόνος εργασιμότητας

Sikadur®-300

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το βάρος & τον τύπο 
του υφάσματος.
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Sika® Carbodur®
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑEΦΑΡΜΟΓΈΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

5712 S512 Ρολό 250m 500 16.55 m

444683 * E812 Ρολό 25m 21.60 m

5714 S1012 Ρολό 250m 500 29.80 m

423916 * S 1.030, εγκοπής Ρολό 250m 21.25 m

Ελάσματα από ίνες άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις

 ́ Ενίσχυση κατασκευών για:  
-Αύξηση φέρουσας ικανότητας 
-Βλάβες σε δομικά μέλη   
-Για βελτίωση λειτουργικότητας   
-Αλλαγή στατικού συστήματος   
-Αλλαγή προδιαγραφών   
-Σχεδιαστικές και κατασκευαστι-
κές ατέλειες 

 ́ Δε διαβρώνονται 
 ́ Πολύ υψηλής αντοχής 
 ́ Χαμηλού βάρους 
 ́ Εύκολη διαδικασία τοποθέτησης  
 ́ Αξιοσημείωτη αντοχή σε κόπωση 
 ́ Μικρό συνολικό πάχος  
 ́ Μειωμένης οπτικής αλλοίωσης 
 ́ Εγκρίσεις από πολλές χώρες 
παγκοσμίως

Sika® Carbodur®
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

52383 * L 4/20/50 100 96.43 τμχ.

52385 * L 4/30/70 50 109.36 τμχ.

52386 *  L 4/50/100 100 128.59 τμχ.

Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις

 ́ Ενίσχυση κατασκευών για:  
-Αύξηση φέρουσας ικανότητας 
-Βλάβες σε δομικά μέλη   
-Για βελτίωση λειτουργικότητας   
-Αλλαγή στατικού συστήματος   
-Αλλαγή προδιαγραφών   
-Σχεδιαστικές και κατασκευαστι-
κές ατέλειες 

 ́ Πιστοποιημένο – εγκεκριμένο 
σύστημα αγκύρωσης  

 ́ Δε διαβρώνονται 
 ́ Πολύ υψηλής αντοχής 
 ́ Χαμηλού βάρους 
 ́ Εύκολη διαδικασία τοποθέτησης 
– χωρίς επιβαρυμένους χειρι-
σμούς και εξειδικευμένο εξοπλι-
σμό τοποθέτησης  

 ́ Αξιοσημείωτη αντοχή σε κόπωση 
 ́ Μικρό συνολικό πάχος  
 ́ Μειωμένης οπτικής αλλοίωσης

Sika® Carboshear® L
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05. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

452291 Σετ 6kg, Συστ. (Α+Β) 432 8.45 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑEΦΑΡΜΟΓΈΣ

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

 ́ Υλικό συγκόλλησης για επικολ-
λούμενο οπλισμό, με ιδιαίτερη 
εφαρμογή σε έργα δομητικών 
ενισχύσεων, όπως:  
-Ελάσματα Sika® Carbodur σε 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία και δομι-
κή ξυλεία  
-Μεταλλικά ελάσματα σε σκυρό-
δεμα

 ́ Εύκολο στην ανάμειξη 
και την εφαρμογή 

 ́ Χωρίς ανάγκη ασταρώ-
ματος  

 ́ Υψηλές αρχικές και τε-
λικές μηχανικές αντοχές 

 ́ Η σκλήρυνση του δεν 
επηρεάζεται από υψη-
λά  ποσοστά υγρασίας 

 ́ Δεν «κρεμάει» σε κα-
τακόρυφες επιφάνειες  
και επιφάνειες ορόφων 

 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Σκλήρυνση χωρίς συρ-
ρίκνωση 

 ́ Αδιαπέραστο από υγρά 
και υδρατμούς 

Sikadur®-30
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

405661 Γκρι Σακί 25kg 1350 1.35 kg

Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως

 ́ Ιδανικό για τοπικές επισκευές σε 
εφαρμογές όπως:  
-Τουβλοδομές 
-Λιθοδομές και πλινθοδομές   
-Σε συνδυασμό με SikaWrap®-
350G Grid παρέχει αποτελεσμα-
τική ομοιογένεια στην τοιχοποι-
ία. 

 ́ Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για 
ενίσχυση τοιχοποιίας, βελτίω-
ση σύνδεσης μεταξύ τμημάτων 
τοιχοποιίας και κορνιζών οπλι-
σμένου σκυροδέματος και για 
αύξηση της σεισμικής ικανότη-
τας παραμόρφωσης  σε άοπλες 
τοιχοποιίες

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση στα πε-
ρισσότερα υποστρώματα όπως 
τούβλα, σκυρόδεμα, κονιάματα, 
φυσικούς και τεχνικούς λίθους 

 ́ Το χαμηλό μέτρο ελαστικότητας 
επιτρέπει στο υλικό να ακο-
λουθεί την παραμόρφωση του 
υποστρώματος χωρίς τον κίνδυνο 
αποκόλλησης 

 ́ Δεν απαιτούνται προκαταρκτικές 
ενέργειες σταθεροποίησης 

 ́ Ευκολία  στην εφαρμογή 
 ́ Διαπερατό από υδρατμούς 
 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία 
στρώση πάχους μεταξύ 5-25mm

 ~1,51kg/m²/mm πάχους στρώσης

Sika MonoTop®-722 Mur
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05. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

182303  1x50m Ρολό 50m² 6.35 m²

Υαλόπλεγμα για δομητική ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών  σε τοιχοποιίες φέρουσες και 
πληρώσεως  

 ́ Το  SikaWrap®- 350G Grid χρη-
σιμοποιείται σε συνδυασμό με 
το τσιμεντοειδές κονίαμα ενός 
συστατικού Sika® MonoTop®-722  
Mur για:  
-Ενίσχυση πλινθοδομών και 
λιθοδομών 
-Σταθεροποίηση μη συνεκτικών 
τοιχοποιιών  
-Σύνδεση στοιχείων σκυροδέμα-
τος με τοιχοποιίες πληρώσεως 
-Αύξηση της αντοχής της τοιχο-
ποιίας στην περίπτωση ανά-
πτυξης οριζόντιων φορτίων(π.χ. 
σεισμική δράση)

 ́ Πολύ υψηλή εφελκυ-
στική αντοχή 

 ́ Ανθίσταται στη 
διάβρωση(σε σύγκριση 
με το παραδοσιακό 
πλέγμα) 

 ́ Ανθεκτικό στο αλκα-
λικό περιβάλλον του 
τσιμέντου (επικάλυψη 
με SBR)

SikaWrap®-350G Grid
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

465764 Αγκύρια άνθρακα, 
100mm Ρολό 25m Ρολό 13.59 m

Ίνες άνθρακα για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των συστημάτων ινωπλισμένων 
πολυμερών (ΙΩΠ) δομητικής ενίσχυσης SikaWrap®

 ́ Αγκυρώσεις ή/και συνδέσεις των 
συστημάτων SikaWrap®, άνθρακα 
ή υάλου σε εφαρμογές δομητι-
κής ενίσχυσης σκυροδέματος ή 
τοιχοποιίας 

 ́ Σαν εύκαμπτο έλασμα εγκοπής

 ́ Ίνες άνθρακα- δεν υπάρχει κίνδυ-
νος διάβρωσης 

 ́ Υψηλής ανθεκτικότητας 
 ́ Πολλαπλών χρήσεων 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή

SikaWrap® FX-50 C
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06. 

ΤΑ έγχυτα κονιάματα είναι ελεύ-
θερης ροής, υψηλής αντοχής, 
τσιμεντοειδούς, πολυουρεθανικής ή 
εποξειδικής βάσης, τα οποία χρη-
σιμοποιούνται για πλήρωση κενών 
σε χώρους έδρασης μηχανημάτων, 
καθώς και για γεμίσματα ή αγκυ-
ρώσεις σε δομικά στοιχεία. Η Sika 
παρέχει προϊόντα όλων των τεχνο-
λογιών, για άκαμπτες συγκολλήσεις, 
για ταχύπηκτες αγκυρώσεις απαιτή-
σεων και υψηλής απόδοσης, ακόμη 
και για ειδικές εφαρμογές, όπως οι 
ελαστικές αγκυρώσεις σιδηροτρο-
χιών.

Sika® MiniPack Ταχύπηκτο Στερεώσεων 158
Sika® Rapid+ 159
SikaGrout®-212 Classic 160
SikaGrout®-312 RFΑ 161
SikaGrout®-LSR 162
Sika® AnchorFix®-1 163
Sika® AnchorFix®-2 164
Sika® AnchorFix®-3+ 165
Sikadur®-31 EF 166
Sikadur®-42 SP 167
Sikadur®-52 Injection 168
Sikadur®-32 EF  169

Στερέωση/Αγκύρωση 
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06. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

443959 Γκρι τμχ. 5kg 4 τμχ. 120 κιβ. 7.24 τμχ.

Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων σε μικρή συσκευασία

 ́ Προσαρμογή μεταλλικών 
στηριγμάτων 

 ́ Εξασφάλιση αγκυρώσεων, 
βλήτρων εκτόνωσης, 
στηριγμάτων σωληνώσεων, 
φουρκετών, μουρέλων, ντιζών, 
κ.α.

 ́ Τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων 
παραθύρων και θυρών 

 ́ Αγκύρωση πασσάλων, εσχαρών, 
μεταλλικών οδηγών κ.α.

 ́ Πήξη μέσα σε λίγα λεπτά  
 ́ Πρακτική συσκευασία, 
κατάλληλο επίσης για εφαρμογές 
μικρού εύρους 

 ́ Γρήγορη πήξη ακόμα και 
παρουσία υγρασίας  

 ́ Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του 
 ́ Άριστη πρόσφυση σε οπλισμούς, 
μέταλλα, σκυρόδεμα, τοιχοποιία 
και πέτρα 

Sika® MiniPack Ταχύπηκτο Στερεώσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

449727 Γκρι Σακί 25kg 1250 0.83 kg

Ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών και αγκυρώσεων

 ́ Προσαρμογή μεταλλικών 
στηριγμάτων

 ́ Αγκύρωση βλήτρων εκτόνωσης, 
στηριγμάτων σωληνώσεων, 
φουρκέτων, μουρελών, ντιζών, 
κ.α.

 ́ Τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων 
παραθύρων – θυρών

 ́ Αγκύρωση πασσάλων, σχαρών, 
μεταλλικών οδηγών

 ́ Πήξη σε λίγα λεπτά 
 ́ Πρακτική συσκευασία, 
κατάλληλο για εφαρμογές μικρού 
εύρους 

 ́ Εξαίρετη πήξη ακόμη και 
παρουσία υγρασίας 

 ́ Βάφεται μετά την σκλήρυνση 
 ́ Πολύ καλή πρόσφυση 
σε οπλισμούς, μέταλλα,  
σκυρόδεμα, τοιχοποιία και πέτρα 

~ 1.85kg /m²/mm

Sika® Rapid+



SikaGrout®-212 Classic
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06. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

452258 Γκρι Σακί 28kg 1344 0.64 kg

Έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα περιορισμένης συρρίκνωσης

 ́ Κατάλληλο για δομητική ενίσχυση (αρχή 4, 
μέθοδος 4.2 του ΕΝ 1504-9).  

 ́ Τοποθέτηση οπλισμών σε 
προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων 
διαμορφωμένες οπές σε σκυρόδεμα. 

 ́ Αγκυρώσεις βλήτρων (ντίζες, χαλύβδινοι 
οπλισμοί κ.α.) και μεταλλικών κατασκευών 
για σταθεροποίηση μεταλλικών 
ελασμάτων, μηχανών, πασσάλων 
θεμελιώσεων, κ.α. 

 ́ Γεμίσματα με απλή βαρυτική έγχυση (ή 
ενεμάτωση) κενών, ρωγμών, οπών σε 
κατασκευές τοιχοποιίας, σε βράχους, κ.α.  

 ́ Για χυτεύσεις βάσεων μηχανημάτων και 
εδράσεις 

 ́ Χρήση σε αρμούς σε προκατασκευασμένα 
στοιχεία σκυροδέματος 

 ́ Στερεώσεις 

 ́ Μπορεί να προστεθεί 
επιπλέον ποσότητα 
αδρανών εάν κρίνεται 
απαραίτητο

 ́ Εύκολο στη χρήση 
(έτοιμο προς ανάμειξη 
με νερό) 

 ́ Περιορισμένης 
συρρίκνωσης λόγω 
διόγκωσης 

 ́ Υψηλή ρευστότητα 
χωρίς απόμειξη 

 ́ Καλή πρόσφυση 
 ́ Υψηλές πρώιμες και 
τελικές μηχανικές 
αντοχές 

 ́ Μη διαβρωτικό 
 ́ Κατάλληλο για χύτευση 
ή άντληση

 ~2.0kg/m²

SikaGrout®-212 Classic
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

466946 Γκρι Σακί 28kg 1512 0.81 kg

Τσιμεντοειδές κονίαμα για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις ακριβείας

 ́ Γεμίσματα με απλή χύτευση ή 
ενέσιμη διαδικασία κοιλοτήτων, 
ρωγμών, ασυνεχειών κ.α.

 ́ Αγκυρώσεις βλήτρων, ντιζών 
και σε μεταλλικές κατασκευές 
για σταθεροποίηση μεταλλικών 
ελασμάτων, μηχανών, πασσάλων 
θεμελιώσεων κ.α.

 ́ Υποστυλώσεις 
 ́ Γεμίσματα αρμών και άκαμπτων 
συνδέσεων μεταξύ στοιχείων 
σκυροδέματος`

 ́ Πολλαπλών εφαρμογών κονίαμα 
 ́ Εύκολη ανάμειξη και χρήση 
 ́ Συνεκτικότητα 
αυτοσυμπυκνούμενου 
κονιάματος, χάρις στη χρήση 
τεχνολογίας Sika® ViscoCrete® 

 ́ Εξαιρετική αντίσταση σε 
απότριψη 

 ́ Εξαιρετικής εργασιμότητας 
 ́ Χωρίς συρρίκνωση, εξίδρωση, 
απόμειξη 

 ́ Προσαρμόσιμης συνεκτικότητας

2kg/m²/mm πάχους στρώσης

SikaGrout®-312 RFΑ



SikaGrout®-LSR
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06. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

185074 Γκρι Σακί 20kg 1080 1.23 kg

Τσιμεντοειδές συνδετικό υλικό για ενέματα και κονιάματα ελαχιστοποιημένης 
συρρίκνωσης

 ́ Ενέματα στις σωληνώσεις 
που εγκιβωτίζονται τένοντες 
προέντασης 

 ́ Γεμίσματα κοιλοτήτων σε 
βράχους ή σε υπέδαφος όπου 
εγκλωβίζονται συνδετικοί ράβδοι 

 ́ Σφραγίσεις ρωγμών σε 
σκυρόδεμα, βράχους, τοιχοποιίες 
με την τεχνική των ενεμάτων  

 ́ Σφραγίσεις κατασκευαστικών 
και άκαμπτων αρμών σε 
προκατασκευασμένα δομικά 
στοιχεία 

 ́ Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση 
μέσα στις σωληνώσεις και τις 
οπές 

 ́ Δεν περιέχει χλωρίδια, θειικά, 
νιτρικά ή άλλου τύπου χημικά 
τα οποία ενδεχομένως να 
προκαλέσουν ή να επιταχύνουν 
διάβρωση υπό μηχανική τάση 
στις ράβδους 

Ένα σακί αποδίδει ~13-14lt υψηλής ρευστότητας κονίαμα

SikaGrout®-LSR
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

82145 τμχ. 300ml 12 τμχ. 900 κιβ. 12.59 τμχ.

77944 τμχ. 550ml 12 τμχ. 600 κιβ. 20.02 τμχ.

Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων

 ́ Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό 
υλικό αγκυρώσεων για 
εφαρμογές σε: 
-Ράβδους/ Σιδηροπλισμούς  
-Βίδες και ειδικά συστήματα 
αγκύρωσης 
-Ντίζες  
-Σκυρόδεμα 
-Τοιχοποιία με συμπαγή ή 
διάτρητα τούβλα 
-Σε φυσικές πέτρες υψηλής 
σκληρότητας και συμπαγείς 
βράχους

 ́ Ταχείας ωρίμανσης 
 ́ Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι 
χειρός για φύσιγγες  

 ́ Χρησιμοποιείται σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Δεν κρεμάει ακόμα και σε 
εφαρμογές σε επιφάνειες 
οροφής  

 ́ Χωρίς στυρένιο  
 ́ Μειωμένη φύρα υλικού  
 ́ Ελαφράς οσμής 

Sika® AnchorFix®-1
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06. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

70342 τμχ. 300ml 12 τμχ. 900 κιβ. 15.26 τμχ.

Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων

 ́ Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό 
υλικό αγκυρώσεων για 
εφαρμογές με: 
-Ράβδους/ σιδηροπλισμούς 
-Κοχλίες με σπείρωμα (ντίζες) 
-Βίδες και ειδικά συστήματα 
στερεώσεων

 ́ Σε υποστρώματα όπως: 
-Σκυρόδεμα 
-Συμπαγή τοιχοποιία  
-Μέταλλο 
-Φυσικοί λίθοι υψηλής 
σκληρότητας 
-Συμπαγείς βράχοι

 ́ Ταχείας ωρίμανσης 
 ́ Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι 
χειρός για φύσιγγες 

 ́ Χρησιμοποιείται σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Υψηλή ικανότητα ανάληψης 
φορτίων 

 ́ Δεν παρουσιάζει ολίσθηση 
ακόμα και σε εφαρμογές οροφής 

 ́ Χωρίς στυρένιο 
 ́ Ελαφριάς οσμής 
 ́ Μειωμένη φύρα υλικού 
 ́ Χωρίς περιορισμούς για τη 
μεταφορά του

Sika® AnchorFix®-2
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

151199 τμχ. 400ml 12 τμχ. 720 κιβ. 20.62 τμχ.

Υψηλής απόδοσης  δύο συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό  υλικό 
αγκυρώσεων

 ́ Κατάλληλο για αγκυρώσεις στα 
παρακάτω πεδία εφαρμογής: 
-Οπλισμών σε νέες και 
υφιστάμενες κατασκευές 
-Ντίζες και βίδες  
-Στηρίγματα για αγωγούς και 
μηχανολογικό εξοπλισμό 
-Κουπαστές, κιγκλιδώματα, 
κουφώματα σε θύρες και 
παράθυρα 
-Για υποστρώματα όπως 
σκυρόδεμα, υψηλής αντοχής 
πέτρες και συμπαγής βράχος, 
μέταλλο και ξύλο, τοιχοποιία 
με συμπαγή και μη συμπαγή 
λιθοσώματα

 ́ Μεγάλος χρόνος ενέργειας 
 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
νωπό σκυρόδεμα 

 ́ Υψηλή ικανότητα ανάληψης 
φορτίων  

 ́ Δεν κρεμάει ακόμα και σε 
επιφάνειες οροφής 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση στο 
υπόστρωμα 

 ́ Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση 
 ́ Μικρή φύρα υλικού 
 ́ Ελαφριά οσμή

Sika® AnchorFix®-3+
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06. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

456397 Σετ 1,2kg, Συστ. (Α+Β) 8 Σετ 320 κιβ. 12.60 Σετ

456393 Σετ 6kg, Συστ. (Α+Β) 432 8.50 kg

Εποξειδικό συγκολλητικό υλικό δύο συστατικών

 ́ Δομητικό υλικό συγκόλλησης για 
σκυρόδεμα, κονίαμα, πέτρες, 
κεραμικά, κονίαμα, σίδηρο, 
χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο,  κ.α.

 ́ Ως επισκευαστικό κονίαμα 
και συγκολλητικό επισκευής 
σκυροδέματος σε γωνίες, ακμές, 
οπές και γεμίσματα διάκενων 

 ́ Για επισκευή ρωγμών

 ́ Εύκολο στην ανάμειξη και την 
εφαρμογή  

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στα 
περισσότερα δομικά υλικά 

 ́ Θιξοτροπικό: δεν κρεμάει σε 
κατακόρυφες επιφάνειες και 
εφαρμογές οροφής 

 ́ Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση  
 ́ Συστατικά διαφορετικού 
χρώματος (για έλεγχο της 
ανάμειξης)  

 ́ Δεν απαιτεί αστάρι 
 ́ Καλή αντίσταση σε απότριψη  
 ́ Αδιαπέραστο από υγρά και 
υδρατμούς 

 ́ Καλή χημική αντοχή

~ 1.7kg/m² ανά mm πάχους. 

Sikadur®-31 EF
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

92330 Σετ 1,5kg, Συστ. (A+B+C) 8 Σετ 320 κιβ. 12.24 Σετ

93843 Σετ 5kg, Συστ. (A+B+C) 480 5.91 kg

Χυτό εποξειδικό ρητινοκονίαμα

 ́ Ως αυτοεπιπεδούμενο και 
επισκευαστικό κονίαμα σε 
σκυρόδεμα, πέτρα, κονιάματα, 
ξύλο κ.α. 

 ́ Για δομητικές συγκολλήσεις σε 
αναμονές κατασκευών  

 ́ Για αγκυρώσεις ράβδων σε 
οριζόντιες επιφάνειες  

 ́ Για χυτεύσεις ακριβείας σε  
εφέδρανα, πλάκες εδράσεων 
μηχανών, στερεώσεις και 
αρμοκάλυπτρα γεφυρών, 
συγκολλήσεις σιδηροτροχιών  

 ́ Εξαιρετική ρευστότητα  
 ́ Υψηλής μηχανικής αντοχής 
δομικό υλικό συγκόλλησης  

 ́ Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπό 
υπόστρωμα 

 ́ Εύκολο στην ανάμειξη και 
εφαρμογή 

 ́ Δε διαβρώνει τον χάλυβα 
 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές 
επιδράσεις και στα χημικά  

~ 1.9kg/lt μείγματος 

Sikadur®-42 SP
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06. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

93874 LP Σετ 1kg, Συστ. (Α+Β) 8 Σετ 320 κιβ. 15.50 Σετ

487237 N Σετ 1kg, Συστ. (Α+Β) 8 Σετ 320 κιβ. 15.50 Σετ

Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους

 ́ Ως ενέσιμη ρητίνη με πολύ 
καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, 
κονιάματα, φυσική λίθο, μέταλλο 
και δομική ξυλεία 

 ́ Για πλήρωση και σφράγιση 
διάκενων και ρωγμών σε 
κατασκευές, όπως γέφυρες, 
υποστηλώματα, δοκάρια, 
θεμελιώσεις, τοιχία, δάπεδα, 
φράγματα, δεξαμενές, κανάλια 
κ.α. 

 ́ Συνεισφέρει στη δομητική 
συγκόλληση (μονολιθικότητα) 
των διαφορετικών τμημάτων του 
σκυροδέματος  

 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Κατάλληλο για ξηρά και νωπά 
υποστρώματα 

 ́ Χρησιμοποιείται και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

 ́ Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση 
 ́ Υψηλές μηχανικές αντοχές και 
πρόσφυση 

 ́ Σκληρό αλλά όχι ψαθυρό 
 ́ Ενέσιμο με αντλίες ενός 
συστατικού

 ́ Σε 2 εκδόσεις (N και LP) ανάλογα 
με τον επιθυμητό χρόνο 
εργασιμότητας και τις εξωτερικές 
θερμοκρασιακές συνθήκες   

1kg Sikadur®-52 Injection ισοδυναμεί με 1l ενέσιμης ρητίνης. 

Sikadur®-52 Injection
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

456682 Σετ 1kg, Συστ. (Α+Β) 8 Σετ 320 κιβ. 11.94 Σετ

456470 Σετ 4,5kg, Συστ. (Α+Β) 324 10.61 kg

Εποξειδικό συγκολλητικό υλικό για την ενίσχυση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού 
και νέου σκυροδέματος  

 ́ Ως συγκολλητικό υλικό για:  
-Μονολιθικές κατασκευές μεταξύ 
σκληρυμένου και φρέσκου 
σκυροδέματος   
-Σκληρή φυσική πέτρα, κεραμικά, 
ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα, 
κονιάματα, ξύλο, αλουμίνιο, 
γυαλί, πολυεστέρα, κ.α. 

 ́ Εύκολο στην ανάμειξη και την 
εφαρμογή 

 ́ Πολύ καλή πρόσφυση στα 
περισσότερα κατασκευαστικά 
υλικά 

 ́ Υψηλή πρόσφυση 
 ́ Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση 
 ́ Συστατικά διαφορετικού 
χρώματος (για έλεγχο ανάμειξης) 

 ́ Δεν απαιτεί αστάρι 
 ́ Υψηλή αρχική και τελική 
μηχανική αντοχή 

 ́ Αδιαπέραστο από υγρά και 
υδρατμούς 

 ́ Πολύ καλή χημική αντοχή

1.2-1.4kg/m²/mm πάχους στρώσης

Sikadur®-32 EF 
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07. 

Chapdur® Premix 172
Sika® Patch-5 173
Purigo® I-100 174
Sikafloor® Proseal-22 175
Sika® Level-01 Primer 176
Sika® Level-110 177
Sika® Level-300 Extra 178
Sikafloor® Level-30 179
SikaTop®-10 180
SikaDecor®-801 Nature 181
SikaDecor®-803 Nature 182
Sikafloor®-304 W 183
Sikafloor®-155 WN 184
Sikafloor®-81 EpoCem®  185
Sikafloor® ColorSport 186
Sikafloor®-156 187
Sikafloor ®-159 188
Sikafloor®-161 189
Sikafloor®-2540 W 190
Sikafloor®-264 191
Sikafloor®-263 SL 192
Sikafloor®-400 N Elastic+ 193

ΟΙ σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι εμπορικοί και 
αποθηκευτικοί χώροι, οι περιοχές διακίνησης προϊόντων, οι 
χώροι παραγωγής και επεξεργασίας, οι χώροι υψηλής υγιεινής, 
κ.τ.λ. επιβάλλουν την δημιουργία χυτών δαπέδων ικανών να 
ανταπεξέλθουν σε έντονες μηχανικές, χημικές και θερμικές κατα-
πονήσεις, ικανοποιώντας ταυτόχρονα ανάγκες αντιολισθηρότη-
τας, υγιεινής και ενδεχομένως υψηλής αισθητικής. Οι λύσεις με 
συστήματα Sikafloor® προσφέρουν μεγάλη δυνατότητα χρωματι-
κών επιλογών. Μπορούν  να τοποθετηθούν σε διαφορετικά πάχη 
και δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης καλαίσθητων τελικών 
επιφανειών. Εξελίσσουμε συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια ζωής της κατασκευής, τις λειτουργικές της ανάγκες, 
τους κατασκευαστικούς αρμούς, τις συνδέσεις δαπέδου-τοίχου, 
τον τελικό σχεδιασμό της επιφάνειας και τις λεπτομέρειες τοπο-
θέτησης.

Έπίστρωση Δαπέδου 
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07. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

122916 Σκούρο Γκρι Σακί 25kg 1500 0.42 kg

123082 Γκρι Σακί 25kg 1500 0.43 kg

123108 * Κεραμιδί Σακί 25kg 1500 5000kg 0.53 kg

Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος

 ́ Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ανθεκτικότητας σε μονολιθι-
κά δάπεδα. 

 ́ Με την επίπαση και ενσωμάτω-
σή του στην επιφάνεια φρέσκου 
σκυροδέματος σχηματίζει μια 
λεία, έγχρωμη, ανθεκτική σε 
τριβή επιφάνεια. 

 ́ Kατάλληλο για όλα τα δάπε-
δα που εκτίθενται σε έντονες 
μηχανικές καταπονήσεις όπως 
χώροι αποθηκών, μονάδες βιο-
μηχανικής παραγωγής, εμπορικά 
κέντρα – καταστήματα, δημόσιοι 
χώροι εκθεμάτων και μουσείων, 
εστιατόρια, βενζινάδικα, χώροι 
στάθμευσης, επισκευής, τροφο-
δοσίας, κ.α.

 ́ Καλή αντοχή σε τριβή 
 ́ Ανθεκτικό σε κρούσεις 
 ́ Οικονομική, αποτελεσματική 
σκλήρυνση επιφάνειας 

 ́ Μειώνει τη δημιουργία επιφα-
νειακής σκόνης 

 ́ Ευκολία καθαρισμού 
 ́ Βελτιώνει την αντοχή σε λάδια 
και λιπαρές ουσίες 

 ́ Εξασφαλισμένη ποιότητα κατά τη 
βιομηχανική παραγωγή του 

Chapdur® Premix
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

450929 Γκρι Σακί 25kg 1250 0.93 kg

Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών δαπέδων και στοιχείων 
σκυροδέματος

 ́ Κατάλληλο για εργασίες επισκευ-
ών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 
του ΕΝ 1504-9). 

 ́ Επισκευή θρυμματισμένου και 
κατεστραμμένου σκυροδέματος 
σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες 
και έργα υποδομής. 

 ́ Κατάλληλο για δομητικές ενισχύ-
σεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 
1504-9). 

 ́ Αύξηση της φέρουσας ικανότη-
τας της κατασκευής σκυροδέμα-
τος με προσθήκη κονιάματος. 

 ́ Κατάλληλο για τη διατήρηση και 
αποκατάσταση της παθητικότη-
τας (Αρχή 7, Μέθοδος 7.1 και 7.2 
του ΕΝ 1504-9)

 ́ Ταχεία πήξη και σκλήρυνση  
 ́ Αυτοσυμπυκνούμενο 
 ́ Εύκολο στην ανάμειξη και εφαρ-
μογή.  

 ́ Υψηλή μηχανική αντοχή και αντο-
χή σε απότριψη  

 ́ Αυτοεπιπεδούμενο  
 ́ Ρευστότητα προσαρμόσιμη στις 
εκάστοτε ανάγκες εφαρμογής

~20-22kg κονιάματος/m²/cm πάχος στρώσης 

Sika® Patch-5
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

5031 Υπόλευκο Δοχείο 5kg 540 3.03 kg

Εμποτισμός και επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων σκυροδέματος

 ́ Ως σφραγιστικό επιφανείας 
μειώνει το φαινόμενο δημιουρ-
γίας σκόνης σε παλαιά και νέα 
δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμε-
ντοκονιάματα  

 ́ Μειώνει την απορροφητικότητα 
του σκυροδέματος 

 ́ Εφαρμόζεται σε:  
-Σοφίτες  
-Βοηθητικούς χώρους υπογείων 
– αποθηκών  
-Χώρους στάθμευσης με ελαφρά 
καταπόνηση  
-Καταστήματα  
-Υποστρώματα κολυμβητών 
δαπέδων 

 ́ Υδατικής βάσης 
 ́ Άχρωμο 
 ́ Έτοιμο προς εφαρμογή και χρήση 
 ́ Κατάλληλο για σταθεροποίηση 
κατά της σκόνης 

 ́ Βελτιώνει την αντοχή σε επα-
φή με υγρά, λάδια και λιπαρές 
ουσίες 

 ́ Καλή αντοχή σε τριβή 
 ́ Ευκολία καθαρισμού 
 ́ Άοσμο κατά την εφαρμογή 

~0.15-0.25kg/m²/στρώση 

Purigo® I-100
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

78158 Διαφανές Δοχείο 25lt 450 7.37 lt

85212 Διαφανές Βαρέλι 200lt 400 6.84 lt

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

 ́ Χρησιμοποιείται για βέλτιστη 
ωρίμανση και σφράγιση νωπών 
δαπέδων και γενικά κατασκευών 
σκυροδέματος 

 ́ Βελτιωτικό ωρίμανσης για την 
αντιμετώπιση της επιφανειακής 
ξήρανσης και των ρηγματώσεων 

 ́ Προσφέρει σφράγιση και επιφα-
νειακή σκλήρυνση 

 ́ Σφράγιση έναντι δημιουργίας 
σκόνης και αυξημένη αντοχή σε 
φθορά  

 ́ Κατάλληλο για εξωτερική και 
εσωτερική εφαρμογή 

 ́ Πληροί τις απαιτήσεις του ASTM 
C-309

 ́ Βοηθά στη σταθεροποίηση κατά 
της δημιουργίας σκόνης

 ́ Καλή αντοχή σε τριβή
 ́ Ταχεία ξήρανση
 ́ Καλή πρόσφυση σε παλαιό και 
νέο σκυρόδεμα

 ́ Ευκολία εφαρμογής με ψεκασμό 
ή ρολό

0.1-0.2lt/m²/στρώση (5-10m²/lt στρώσης)  

Sikafloor® Proseal-22
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

149876 Λευκό Συσκευασία 5kg 540 7.13 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα

 ́ Χρησιμοποιείται ως αστάρι και 
σφράγιση σε ορυκτά υποστρώ-
ματα πριν την εφαρμογή κονια-
μάτων εξομάλυνσης  

 ́ Για σφράγιση και ενίσχυση πρό-
σφυσης τσιμεντοειδούς βάσης 
επιστρώσεων και κονιαμάτων

 ́ Κατάλληλο για αστάρωμα κονια-
μάτων εξομάλυνσης ανυδρίτη  

 ́ Ειδικά κατάλληλο για χρήση πριν 
την εφαρμογή προϊόντων της 
σειράς Sika® Level 

 ́ Σφραγίζει αποτελεσματικά τις 
επιφάνειες σκυροδέματος με 
μία μόνο ενιαία και οικονομική 
διαδικασία, αποτρέποντας την 
απώλεια νερού στο υπόστρω-
μα, το σχηματισμό φυσαλίδων 
στο κονίαμα εξομάλυνσης και 
βελτιώνει την πρόσφυση μεταξύ 
υποστρώματος και κονιάματος  

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση για όλο 
το εύρος των θερμοκρασιών 
εφαρμογής  

 ́ Ταχεία ξήρανση και γρήγορος 
σχηματισμός φιλμ  

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
διαφορετικές αναλογίες αραίω-
σης ανάλογα με το πορώδες του 
υποστρώματος 

~0.10-0.20kg/m²/στρώση (5-10m²/kg/στρώση)  αραιωμένου προϊόντος. 

Sika® Level-01 Primer
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

427546 Γκρι Σακί 25kg 1250 1.17 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, για στρώσεις πάχους έως 10mm

 ́ Για εξομάλυνση δαπέδων σε 
εσωτερικούς χώρους με μέτρια 
καταπόνηση (όπως διαμερίσμα-
τα, εκθεσιακούς χώρους, βιβλιο-
θήκες κ.α.) σε πάχη από 2-10mm 
πριν την εφαρμογή της τελικής 
επίστρωσης   

 ́ Για ταχείας ωρίμανσης επιπέδω-
ση και εξομάλυνση σε πάχη από 
3-10mm πριν την εφαρμογή της 
τελικής επίστρωσης σε εσωτερι-
κούς χώρους με έντονη κυκλο-
φορία, όπως χώρους γραφείων, 
αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκο-
μεία, δημόσια κτίρια, κλπ.

 ́ Ενός συστατικού 
 ́ Δυνατότητα εφαρμογής με 
άντληση 

 ́ Υψηλή μηχανική αντοχή 
 ́ Βέλτιστη ικανότητα συγκόλλησης 
 ́ Ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμαν-
σης 

 ́ Πολύ λεία τελική επιφάνεια

~1.5 ± 0.1kg/m²/mm 

Sika® Level-110
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

165978 Ανοιχτό Γκρι Σακί 25kg 1000 1.67 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15mm 
και 15-30mm με προσθήκη αδρανών

 ́ Το Sika® Level-300 μπορεί να 
εφαρμοστεί για επιπέδωση 
δαπέδων πριν την τοποθέτηση 
επιστρώσεων όπως κεραμικά 
ή πέτρινα πλακάκια, παρκέτα 
δαπέδων, δάπεδα PVC, μοκέτες, 
δάπεδα linoleum κ.α.   

 ́ Κατάλληλο για κίνηση τροχοφό-
ρων αμαξιδίων (επί της τελικής 
επιφάνειας) 

 ́ Κατάλληλο για χρήση με συστή-
ματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 

 ́ Συμβατό με τις κόλλες Sika που 
θα χρησιμοποιηθούν για επικόλ-
ληση τελικής στρώσης (πλακάκια, 
ξύλινα δάπεδα, κ.α.) 

 ́ Αυτοεπιπεδούμενο με πολύ καλή 
δυνατότητα εξαέρωσης φυσαλί-
δων αέρα 

 ́ Ταχεία εφαρμογή χάρις στη με-
γάλη ρευστότητα και συνοχή του 
νωπού προϊόντος 

 ́ Πολύ λεία και χωρίς πόρους 
επιφάνεια 

 ́ Εύκολο στην τοποθέτηση με 
αντλία ή με το χέρι 

 ́ Χαμηλής συρρίκνωσης 
 ́ Υψηλή διατήρηση εργασιμότητας 
 ́ Βατότητα μετά από 2 ώρες στους 
+20°C 

 ́ Ταχεία πήξη και ωρίμανση  
 ́ Πολύ καλή συγκόλληση και υψη-
λές μηχανικές αντοχές  

~1.6 ± 0.05kg/m²/mm 

Sika® Level-300 Extra



179

07. 

Si
ka

fl
oo

r®
 L

ev
el

-3
0

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

162680 Γκρι Σακί 25kg 1000 2.08 kg

Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας  ωρίμανσης για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση σε στρώσεις 4-30mm

 ́ Γενικής χρήσης επίστρωση 
εξομάλυνσης/επιπέδωσης για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρ-
μογές

 ́ Υπόστρωμα για ρητινούχα βιομη-
χανικά δάπεδα

 ́ Κατάλληλο για μέτρια έως και 
υψηλά φορτία (χώροι υψηλής 
καταπόνησης & κίνηση παλετο-
φόρων)

 ́ Αυτοεπιπεδούμενο και με υψηλή 
ρευστότητα 

 ́ Εύκολο στην τοποθέτηση με 
αντλία ή με το χέρι 

 ́ Χαμηλής συρρίκνωσης 
 ́ Παρατεταμένη διατήρηση εργά-
σιμου 

 ́ Ταχείας πήξης και σκλήρυνσης  
 ́ Βατότητα μετά από 3-4 ώρες 
στους +20°C 

 ́ Σκληρή τελική επιφάνεια με πολύ 
καλή εμφάνιση 

 ́ Αυξάνει την αντίσταση σε κύ-
κλους τήξης-πήξης 

 ́ Ελεύθερο καζεΐνης και φορμα-
δεύδης   ~1.8 ± 0.05kg/m²/mm

Sikafloor® Level-30
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

441145 Κόκκινο Δοχείο 5kg 480 4.61 kg

Αστάρι βάσεως νερού με ορυκτά πληρωτικά

 ́ Το SikaTop®-10 είναι αστάρι συν-
θετικής ρητίνης, βάσεως συμπο-
λυμερών στυρενίου & ακρυλικών, 
με ορυκτά πληρωτικά υλικά που 
χρησιμοποιείται ως σφραγιστικό 
πορώδους και ενισχυτικό πρό-
σφυσης σε ορυκτά, τσιμεντοειδή 
και παλαιά κεραμικά υποστρώ-
ματα.  

 ́ Σφράγιση πορώδους ορυκτών 
υποστρωμάτων 

 ́ Βελτιωτικό πρόσφυσης κονιαμά-
των σε πορώδη υποστρώματα  

 ́ Προσδίδει στο υπόστρωμα 
τραχιά υφή για ενίσχυση της 
φυσικο-χημικής πρόσφυσης των 
επόμενων στρώσεων 

 ́ Ιδιαιτέρως κατάλληλο ως αστάρι 
πριν την εφαρμογή κονιαμάτων 
επιπέδωσης και διακόσμησης της 
σειράς SikaDecor® Nature.

 ́ Αποτελεσματική σφράγιση πορώ-
δους επιφανειών σκυροδέματος 

 ́ Οικονομικό 
 ́ Αποτρέπει την απώλεια νε-
ρού των κονιαμάτων διαμέ-
σου του υποστρώματος, τη 
δημιουργία φυσαλίδων επί 
της επιφάνειάς τους και βελ-
τιώνει την πρόσφυσή τους 
στο υπόστρωμα 

 ́ Αυξάνει τη στεγανότητα του 
συνολικού συστήματος εφαρ-
μογής 

 ́ Αυξάνει την ανθεκτικότητα του 
συνολικού συστήματος εφαρ-
μογής 

 ́ Ανθεκτικό στο αλκαλικό pH του 
υποστρώματος 

 ́ Διευκολύνει τη διαδικασία εφαρ-
μογής προϊόντων υδραυλικής φύσης 
ως επόμενες στρώσεις 

 ́ Καθιστά δυνατή την εφαρμογή σε 
υποστρώματα προκατασκευασμέ-
νου σκυροδέματος ή σκυροδέματος 
χαμηλής απορροφητικότητας ~0.8kg/m²

SikaTop®-10

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

466576 Δοχείο 13kg,  
Συστ. (A+Β) 312 3.94 kg

SikaDecor® Color (Διατίθεται χρωματολόγιο με επιπλέον αποχρώσεις)

468355 1. Silber/Plata/Silver τμχ. 0.5lt 6 τμχ. 768 6.88 τμχ.

468356 2.  Perle/Perla/Pear τμχ. 0.5lt 6 τμχ. 768 8.45 τμχ.

468088 3. Arena/Albero τμχ. 0.5lt 6 τμχ. 768 9.73 τμχ.

468357 4.  White/Weiss τμχ. 0.5lt 6 τμχ. 768 9.15 τμχ.

468430 5.  Altweiss/Bone/Hueso τμχ. 0.5lt 6 τμχ. 768 6.83 τμχ.

468358 9.  Schmiede/Forja τμχ. 0.5lt 6 τμχ. 768 12.28 τμχ.

468429 19. Toepferrot/Barro/Mud τμχ. 0.5lt 6 τμχ. 768 17.15 τμχ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διακοσμητικό έγχρωμο μικροτσιμέντο για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές

 ́ Διακοσμητικές και ενιαίες επιστρώσεις σε 
εσωτερικούς χώρους όπως κουζίνες, μπά-
νια κτλ. σε δάπεδα και τοίχους 

 ́ Επιστρώσεις σε έπιπλα, ράφια κτλ. 
 ́ Επιστρώσεις σε παλιά κεραμικά πλακίδια 
 ́ Δάπεδα με κίνηση πεζών επί τσιμεντοει-
δών υποστρωμάτων 

 ́ Διακοσμητικές επιστρώσεις σε χώρους κα-
ταστημάτων, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια 
κτίρια, εκθεσιακούς χώρους κτλ. 

 ́ Προ-αναμεμειγμένες συσκευασίες 
 ́ Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία 
 ́ Εξαιρετική εργασιμότητα 
 ́ Υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα συνήθη υποστρώματα 
 ́ Ταχεία εφαρμογή και διάθεση σε πλήρη χρήση 
 ́ Υψηλό αισθητικό και διακοσμητικό αποτέλεσμα 
 ́ Διαπνέον 
 ́ Πάχος στρώσης 0.1mm – 1.0mm 

~1.7-2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης

SikaDecor®-801 Nature
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07. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Σετ 30kg, Συστ. (Α+Β) 2.09 kg

467928 Δοχείο 5kg, Συστ.Α 210 2.09 kg

468000 Λευκό Σακί 25kg, Συστ.Β 1050 2.09 kg

Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για αποκατάσταση 
επιφανειών πριν την εφαρμογή μικροτσιμέντων

 ́ Κατάλληλο για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους σε δάπεδα 
και τοίχους 

 ́ Πρόσφυση σε διάφορα υποστρώ-
ματα όπως σκυρόδεμα, κονιάμα-
τα, τούβλα, κεραμικά πλακίδια 
κτλ. 

 ́ Προ-αναμεμειγμένες συσκευα-
σίες 

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Μειωμένης συρρίκνωσης 
 ́ Πάχος στρώσης 2mm – 8mm 

~2.0kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης

SikaDecor®-803 Nature
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Δοχείο 7.5kg  
(Συστ. Α+Β) 25.84 kg

175534 Δοχείο 6kg  
Συστ. Α 288 21.73 kg

175532 Δοχείο 1.5kg  
Συστ. Β 297 42.30 kg

Ματ πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών, μέρος του συστήματος 
Sika® ComfortFloor® Decorative, Sika® ComfortFloor® Decorative Pro & SikaDecor®.

 ́ Στρώση σφράγισης για τα συστή-
ματα Sika® ComfortFloor® και 
συστήματα SikaDecor®.

 ́ Υδατικής βάσης 
 ́ Πολύ αδύναμη οσμή 
 ́ Καλή αντίσταση σε υπεριώδη 
ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει  

 ́ Εύκολος καθαρισμός

~0.13kg/m²/στρώση

Sikafloor®-304 W
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07. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Δοχείο 10kg,  
Συστ. (Α+Β) 450 10.55 kg

57561 Ral 3009 Δοχείο 7.5kg,  
Συστ. A 337.5 10.55 kg

57560 Δοχείο 2.5kg,  
Συστ. B 240 10.55 kg

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι

 ́ Ως αστάρι και ενισχυτικό πρό-
σφυσης σε: 
-Νέο σκυρόδεμα 
-Τσιμεντοκονιάματα 
-Σκυρόδεμα που έχει σκληρυνθεί 
-Παλιές εποξειδικές επιστρώσεις 
δαπέδων 
-Συστήματα EpoCem® εποξειδι-
κών τσιμεντοειδών κονιαμάτων 
επιπέδωσης

 ́ Αστάρι για: 
-Sikafloor®-81 Epocem®   
-Sikafloor®-20 PurCem® 
-Sikafloor®-21 PurCem® 
-Sikafloor®-Level

 ́ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 
 ́ Ιδιαίτερα κατάλληλο για υπο-
στρώματα με υψηλή απορροφη-
τικότητα 

 ́ Υδατοδιαλυτό και άοσμο 
 ́ Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα 
και σε χώρους  με ανεπάρκεια 
αερισμού 

 ́ Εξαίρετη πρόσφυση σε όλο το 
επιτρεπόμενο  εύρος θερμοκρα-
σιών εφαρμογής 

 ́ Φιλικό προς το περιβάλλον 

0.3-0.5kg/m²/στρώση  (2-3.3m²/kg/στρώση)

Sikafloor®-155 WN
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

163082 Ανοιχτό Γκρι Σετ 23kg,  
Συστ. (A+B+C) 1242 2.35 kg

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, τεχνολογίας Epocem®, για στρώσεις δαπέδων 
πάχους από 1.5mm έως 3mm

 ́ Ως χυτή αυτοεπιπεδούμενη 
στρώση για εξομάλυνση ή επιδι-
όρθωση οριζοντίων επιφανειών 
σκυροδέματος 

 ́ Επικάλυψη δαπέδου σε υγρά 
υποστρώματα με ανεπάρκεια 
εξαερισμού 

 ́ Με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, 
ως κονίαμα επιδιορθώσεων και 
επισκευών 

 ́ Ως προσωρινό φράγμα υγρασίας 
κάτω από εποξειδικά, πολυουρε-
θανικά και PΜΜΑ δάπεδα 

 ́ Δυνατότητα κάλυψης με δάπεδα 
ρητινούχας βάσης μετά από 24 ώρες  

 ́ Οικονομικό και γρήγορο, εύκολο 
στην εφαρμογή

 ́ Αδιαπέραστο από υγρά 
 ́ Αντοχή σε παγετό και σε παγολυτικά 
άλατα

 ́ Καλή χημική αντίσταση
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε φρέσκο ή 
σκληρυμένο, υγρό ή ξηρό σκυρόδε-
μα

 ́ Ιδανική προετοιμασία για λείο τελεί-
ωμα επιφάνειας

 ́ Για εξωτερική ή εσωτερική χρήση
 ́ Δεν περιέχει διαλύτες, δεν προκαλεί 
διάβρωση στους οπλισμούς

2.25kg/m²/mm 

Sikafloor®-81 EpoCem® 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

176930 Κόκκινο, Ral 3009 Δοχείο 30kg 480 6.18 kg

177779 * Κίτρινο, Ral 1017 Δοχείο 30kg 480 600kg 6.18 kg

182121 Ανοιχτό Γκρι, Ral 7032 Δοχείο 30kg 480 6.18 kg

185091 Πράσινο, Ral 6020 Δοχείο 30kg 480 6.88 kg

Έγχρωμη βαφή για ασφαλτοστρώσεις/ασφαλτοτάπητες  και δάπεδα 
σκυροδέματος/τσιμεντοκονιαμάτων

 ́ Το Sikafloor® ColorSport εφαρ-
μόζεται επάνω σε ασφαλτοστρώ-
σεις και δάπεδα σκυροδέματος/
τσιμεντοκονιαμάτων για έργα 
όπως: ποδηλατοδρόμους χώρους 
αστικής πρόσβασης (πεζοδρόμια, 
νησίδες κυκλοφορίας)  χώρους 
αθλοπαιδιών (παιδικές χαρές) 
αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπε-
δα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρι-
σης, αντισφαίρισης κ.α.) 

 ́ Έγχρωμη βαφή, ενός συστατικού
 ́ Υψηλής σταθερότητας για εξωτε-
ρική χρήση 

 ́ Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, στο 
λάδι και στην απότριψη

 ́ Υψηλής αντιολισθητικότητας 
ακόμα και όταν είναι βρεγμένο

 ́ Δεν περιέχει διαλύτες
 ́ Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι (για 
ασφαλτικά υποστρώματα)

1-1.3kg/m² σε δύο στρώσεις εφαρμογής

Sikafloor® ColorSport

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Διαφανές Σετ 25kg,  
Συστ. (Α+Β) 12.99 kg

82669 Δοχείο 18.75kg, 
Συστ. Α 393.75 12.37 kg

82621 Δοχείο 6.25kg, 
Συστ. Β 375 14.85 kg

Εποξειδικό αστάρι για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων 

 ́ Ως αστάρι υποστρωμάτων από 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα 
και εποξειδικά κονιάματα

 ́ Για κανονικές έως πολύ απορρο-
φητικές επιφάνειες 

 ́ Αστάρι για όλες τις εποξειδικές 
και πολυουρεθανικές επιστρώ-
σεις Sika®

 ́ Συνδετικό υλικό για ρητινούχα 
κονιάματα και κονιάματα εξομά-
λυνσης δαπέδου

 ́ Για εσωτερική και εξωτερική 
εφαρμογή

 ́ Χαμηλού ιξώδους  
 ́ Καλή διεισδυτική ικανότητα 
 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Εύκολη εφαρμογή 
 ́ Μικρός χρόνος αναμονής 
 ́ Πολλαπλών χρήσεων 

0.3-0.5kg/m²

Sikafloor®-156

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

134115 Διάφανο Δοχείo 10kg,  
Συστ. (A+Β) 300 16.28 kg

Ταχείας ωρίμανσης εποξειδικό αστάρι και  ενισχυτικό πρόσφυσης για 
κονιάματα εξομάλυνσης

 ́ Ως αστάρι υποστρωμάτων  από 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα 
και εποξειδικά κονιάματα 

 ́ Κατάλληλο για κανονικές έως 
ισχυρά απορροφητικές επιφά-
νειες 

 ́ Αστάρι για εποξειδικές  και 
πολυουρεθανικές επιστρώσεις 
της Sika 

 ́ Συνδετικό μέσο για τη δημιουρ-
γία κονιαμάτων εξομάλυνσης

 ́ Ιδιαίτερα ταχεία  ωρίμανση 
 ́ Μικρός χρόνος αναμονής  
 ́ Εφαρμογή ακόμη και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (ελάχιστη +5°C) 

 ́ Χαμηλού ιξώδους 
 ́ Καλή δυνατότητα διείσδυσης 
 ́ Υψηλή πρόσφυση 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές.  

0.3-0.5kg/m²

Sikafloor ®-159
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Διαφανές Σετ 30kg 
Συστ. (A+Β) 9.84 kg

150633 Δοχείο 23.7kg 
Συστ. Α 497.7 8.64 kg

464625 Δοχείο 6.3kg 
Συστ. Β 14.38 kg

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 

 ́ Aστάρι για υποστρώματα από 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα 
και εποξειδικά κονιάματα

 ́ Για χαμηλής έως μέτριας απορ-
ροφητικότητας υποστρώματα

 ́ Αστάρι για τα οικονομικά συστή-
ματα δαπέδων Sikafloor®-263 SL 
και Sikafloor®-264 

 ́ Συγκολλητικό μέσο κονιαμάτων 
εξομάλυνσης και διάστρωσης

 ́ Ενδιάμεση στρώση κάτω 
από τα Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264

 ́ Χαμηλού ιξώδους 
 ́ Καλή δυνατότητα διείσδυσης 
 ́ Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και 
σε σκυρόδεμα  κορεσμένο σε 
νερό 

 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Μικροί χρόνοι αναμονής 
 ́ Πολλαπλών χρήσεων  

0.35-0.55kg/m²

Sikafloor®-161
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

* Ral 7032/7035 Δοχείο 6kg, Συστ. (A+Β) 270 13.99 kg

* παστέλ αποχρώσεις Δοχείο 6kg, Συστ. (A+Β) 270 16.51 kg

* έντονες αποχρώσεις Δοχείο 6kg, Συστ. (A+Β) 270 22.90 kg

* Ral 7032/7035 Σετ 18kg, Συστ. (A+Β) 10.67 kg

* παστέλ αποχρώσεις Σετ 18kg, Συστ. (A+Β) 12.03 kg

* έντονες αποχρώσεις Σετ 18kg, Συστ. (A+Β) 14.11 kg

* Ral 7032/7035 Δοχείο 13kg, Συστ. Α 312 10.38 kg

* παστέλ αποχρώσεις Δοχείο 13kg, Συστ. Α 312 12.26 kg

* έντονες αποχρώσεις Δοχείο 13kg, Συστ. Α 312 15.14 kg

442476 Δοχείο 5kg, Συστ. Β 600 11.44 kg

* Σε απόθεμα, Δοχείο 6kg και Σετ 18kg σε RAL7035

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή χαμηλών εκπομπών

 ́ Έγχρωμη εποξειδική βαφή για 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, 
συστήματα με επίπαση και επο-
ξειδικά κονιάματα 

 ́ Κατάλληλο για κανονικές έως 
μεσαίες μηχανικές και χημικές 
καταπονήσεις 

 ́ Για χώρους παραγωγής, απο-
θήκευσης, χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων, κλπ. 

 ́ Χαμηλές εκπομπές VOC/AMC 
 ́ Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων 
 ́ Καλή χημική και μηχανική αντοχή 
 ́ Διαπερατό από υδρατμούς 
 ́ Υδατοδιαλυτό 
 ́ Άοσμο 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 

0.2-0.3kg/m²/στρώση ως σύστημα βαφής

Sikafloor®-2540 W
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
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___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης

 ́ Ως βαφή προστασίας για σκυρό-
δεμα και τσιμεντοκονιάματα με 
κανονική έως μεσαία καταπόνη-
ση φορτίων π.χ. σε αποθηκευτι-
κούς και βιομηχανικούς χώρους, 
συνεργεία επισκευών, γκαράζ και 
ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ. 

 ́ Ως βαφή σφράγισης για αντι-
ολισθητικά συστήματα, όπως 
υπόγεια πάρκινγκ, χώρους παρα-
γωγής και επεξεργασίας υγρών 
διαδικασιών, π.χ. βιομηχανίες 
τροφίμων και ποτών, χώροι συ-
ντήρησης και επισκευής κ.α. 

 ́ Καλή χημική και μηχανική αντοχή 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Οικονομικό 
 ́ Αδιαπέραστο από υγρά 
 ́ Γυαλιστερή επιφάνεια 
 ́ Δυνατότητα δημιουργίας  αντιο-
λισθητικής επιφάνειας  

Ανάλογα το σύστημα, από 0.25-2.0kg/m²

Sikafloor®-264

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Ral 7032/7035 Σετ 30kg, Συστ. (A+Β) 9.95 kg

* παστέλ αποχρώσεις Σετ 30kg, Συστ. (A+Β) 11.18 kg

* έντονες αποχρώσεις Σετ 30kg, Συστ. (A+Β) 12.29 kg

Ral 7032/7035 Δοχείο 23.7, Συστ. Α 497.7 8.78 kg

* παστέλ αποχρώσεις Δοχείο 23.7, Συστ. Α 497.7 10.33 kg

* έντονες αποχρώσεις Δοχείο 23.7, Συστ. Α 497.7 11.74 kg

464625 Δοχείο 6.3kg, Συστ. Β 378 14.38 kg

Σε απόθεμα, Σετ 30kg σε RAL7032/7035/7040 (παστέλ)



Sikafloor®-263 SL
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-συστατικών

 ́ Κατάλληλο για αυτοεπιπεδού-
μενα συστήματα δαπέδων και 
συστήματα δαπέδων με επίπαση 
για χρήση σε σκυρόδεμα και 
τσιμεντοκονιάματα, με κανονική 
έως μεσαία καταπόνηση φορτίων 
π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιο-
μηχανικούς χώρους, συνεργεία 
επισκευών, γκαράζ και ράμπες 
φορτώσεων κ.τ.λ. 

 ́ Το σύστημα με επίπαση συστή-
νεται για υπόγεια πάρκινγκ, 
χώρους παραγωγής και επεξερ-
γασίας υγρής διαδικασίας, π.χ. 
σε βιομηχανίες τροφίμων και 
ποτών,  χώρους συντήρησης και 
επισκευής κ.τ.λ. 

 ́ Υψηλή πλήρωση 
 ́ Καλή χημική και μηχανική αντοχή 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Οικονομικό 
 ́ Αδιαπέραστο από υγρά 
 ́ Γυαλιστερή επιφάνεια 
 ́ Δυνατότητα δημιουργίας  αντιο-
λισθητικής επιφάνειας   

Ανάλογα το σύστημα, από 0.95-
2kg/m²

Sikafloor®-263 SL

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

Ral 7032/7035 Σετ 20kg, Συστ. (A+Β) 10.79 kg

* παστέλ αποχρώσεις Σετ 20kg, Συστ. (A+Β) 11.67 kg

* έντονες αποχρώσεις Σετ 20kg, Συστ. (A+Β) 12.78 kg

Ral 7032/7035 Δοχείο 15.8kg, Συστ. Α 331.8 9.45 kg

* παστέλ αποχρώσεις Δοχείο 15.8kg, Συστ. Α 331.8 10.56 kg

* έντονες αποχρώσεις Δοχείο 15.8kg, Συστ. Α 331.8 11.97 kg

464608 Δοχείο 4.2kg, Συστ. Β 252 15.83 kg

Σε απόθεμα, Σετ 20kg σε RAL7032/7035
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

76843 * Ral 1001 Δοχείο 6kg 504 Παλέτα 14.09 kg

180364 Ral 7032 Δοχείο 6kg 504 14.09 kg

Έγχρωμη, πολυουρεθανική βαφή μεγάλης ελαστικότητας για μπαλκόνια και 
δώματα

 ́ Λεία ή αντιολισθηρή, ανθεκτική 
στην ηλιακή ακτινοβολία στεγανή 
επίστρωση με δυνατότητα γεφύ-
ρωσης ρωγμών σε υποστρώματα 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονια-
μάτων  

 ́ Για ελαφριά έως μέτρια μηχανική 
καταπόνηση 

 ́ Σε μπαλκόνια, ταράτσες, σκάλες 
κ.α. 

 ́ Υψηλής ελαστικότητας 
 ́ Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών  
 ́ Στεγανή 
 ́ Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινο-
βολία – δεν κιτρινίζει  

 ́ Αντοχή σε γήρανση και καιρικές 
συνθήκες 

 ́ Αντοχή σε τριβή για κανονική 
χρήση 

 ́ Δυνατότητα δημιουργίας αντιο-
λισθητικής επιφάνειας  

 ́ Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή 
ψεκασμό 

Ανάλογα το σύστημα, 0.3-1.6kg/m²

Sikafloor®-400 N Elastic+
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Sika® Primer-11W 196
Sika® MiniPack Επικολλήσεων 197
SikaCeram®-101 W 198
SikaCeram®-109 SH 199
SikaCeram®-203 SH 200
SikaCeram®-243 W 201
SikaCeram® CleanGrout 202
SikaCeram® LatexGrout 203
SikaCeram® EpoxyGrout  204

Η Sika διαθέτει μία 
μεγάλη γκάμα τσιμεντο-
ειδών συγκολλητικών 
για κεραμικά πλακίδια 
όλων των τύπων και 
διαστάσεων, για συνή-
θεις και εξειδικευμένες 
εφαρμογές, καθώς και 
για εφαρμογές ενδο-
δαπέδιας θέρμανσης. 
Διαθέτει επίσης υψηλής 
απόδοσης αρμόστοκους 
για σφραγίσεις αρμών 
ακόμη και εξειδικευμέ-
νων απαιτήσεων.

Έπίστρωση Πλακιδίων 



Sika® Prim
er-11W
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08. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

427345 Ροζ Δοχείο 5kg 300 4.89 kg

Αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα και υποστρώματα γύψου

 ́ Αστάρι για γυψοσανίδες πριν την 
εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης 
προϊόντων (στεγανοποιητικά κο-
νιάματα, κόλλες πλακιδίων, κ.α.) 

 ́ Αστάρι για πολύ απορροφητι-
κά κονιάματα βάσης γύψου ή 
τσιμέντου πριν την εφαρμογή 
τσιμεντοειδών συγκολλητικών, 
αυτοεπιπεδούμενων κονιαμά-
των, στρώσεων εξομάλυνσης, 
κ.τ.λ.

 ́ Εύκολη εφαρμογή 
 ́ Βελτιώνει τη συνοχή της επιφά-
νειας 

 ́ Βελτιώνει την πρόσφυση σε δύ-
σκολα υποστρώματα 

 ́ Αυξάνει την ανθεκτικότητα της 
πρόσφυσης 

~ 100-200 gr/m² 

Sika® Primer-11W



197

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

443987 Λευκό τμχ. 5kg 4 τμχ. 120 κιβ. 7.92 τμχ.

Εύκαμπτη τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα υψηλής απόδοσης σε μικρή 
συσκευασία

 ́ Συγκόλληση πλακιδίων όλων 
των τύπων (κεραμικά, φυσικά, 
βιομηχανικά, γρανίτη, gres, gres 
porcelanato), απορροφητικών και 
μη σε εξωτερικούς και εσωτερι-
κούς χώρους 

 ́ Συγκόλληση φυσικής πέτρας και 
μαρμάρου, με την προϋπόθεση 
ότι δεν είναι ευαίσθητα σε νερό 

 ́ Κατάλληλη για διάστρωση επί 
παλαιών κεραμικών πλακιδίων, 
σε εσωτερικούς χώρους 

 ́ Κατάλληλη για διάστρωση επί 
θερμαινόμενων δαπέδων 

 ́ Τάξεως C2 (Βελτιωμένων ιδιοτή-
των) 

 ́ Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος 
εργασιμότητας 

 ́ Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής 
ολίσθησης 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση στα περισ-
σότερα δομικά υποστρώματα 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και 
πάνω  σε υφιστάμενα πλακίδια 

 ́ Εύκολη στη χρήση, παρουσιάζει 
εξαιρετική  εργασιμότητα και 
θιξοτροπική συμπεριφορά 

Ανάλογα με το μέγεθος της σπάτουλας. 
Ενδεικτικά με σπάτουλα 6mm περίπου 3kg/m²

Sika® MiniPack Έπικολλήσεων



SikaCeram
®-101 W
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08. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

173224 Λευκό Σακί 25kg 1250 Παλέτα 0.33 kg

Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης εκτεταμένης εργασιμότητας

 ́ Η SikaCeram®-101 W μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση 
κεραμικών πλακιδίων σε συνε-
χείς λεπτές στρώσεις. 

 ́ Είναι κατάλληλη για συγκόλληση 
των ακόλουθων τύπων πλακιδίων 
υψηλής και χαμηλής απορροφη-
τικότητας:  
-Κεραμικά πλακίδια όλων των 
τύπων  
-Γρανιτοπλακίδια  
-Πλακίδια monocottura –
Bicottura

 ́ Τάξεως C1 
 ́ Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος 
εργασιμότητας 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση στα περισ-
σότερα υποστρώματα (σκυρό-
δεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, 
πέτρα, τούβλα, κτλ.) 

 ́ Εύκολη στη χρήση καθώς είναι 
ιδιαιτέρως εργάσιμη 

 ́ Ανθεκτική στο νερό και τις καιρι-
κές επιδράσεις 

Μικρά πλακάκια ~2-3kg/m²  
Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5–3kg/m²

SikaCeram®-101 W
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

477928 Λευκό Σακί 25kg 1250 0.36 kg

Υψηλής απόδοσης κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης  με μεγάλο χρόνο 
εργασιμότητας.

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
συγκόλληση πλακιδίων σε συνε-
χείς λεπτές στρώσεις μέχρι και 
10mm. 

 ́ Είναι κατάλληλη για την συγκόλ-
ληση τύπων πλακιδίων υψηλής 
και χαμηλής απορροφητικότητας 
όπως:   
-Κεραμικά πλακιδία όλων των 
τύπων  
-Γρανιτοπλακίδια  
-Πλακίδια monocottura –
Bicottura

 ́ Τάξεως C1 
 ́ Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος 
εργασιμότητας 

 ́ Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής 
ολίσθησης 

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε δια-
φορετικά υποστρώματα (Σκυ-
ρόδεμα, Τσιμεντοκονιάματα, 
Τουβλοδομές, Επιχρίσματα - με 
κατάλληλο αστάρι) 

 ́ Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις  
 ́ Εύκολη στη χρήση καθώς είναι 
ιδιαιτέρως εργάσιμη 

Μικρά πλακάκια ~2-3 kg/m² 
Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5-3 kg/m²

SikaCeram®-109 SH



SikaCeram
®-203 SH
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08. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

477930 Λευκό Σακί 25kg 1250 0.46 kg

Ενισχυμένης απόδοσης κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης  με μεγάλο 
χρόνο εργασιμότητας.

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
συγκόλληση πλακιδίων σε συνε-
χείς λεπτές στρώσεις μέχρι και 
10mm. 

 ́ Είναι κατάλληλη για την συγκόλ-
ληση τύπων πλακιδίων υψηλής 
και χαμηλής απορροφητικότητας 
όπως:  
-Κεραμικά πλακίδια όλων των 
τύπων  
-Γρανιτοπλακίδια  
-Πλακίδια τύπου gres 
porcelanato 
-Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων  
-Πλακίδια monocottura –
Bicottura

 ́ Τάξεως C2
 ́ Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος 
εργασιμότητας

 ́ Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής 
ολίσθησης

 ́ Εξαιρετική πρόσφυση σε διαφο-
ρετικά υποστρώματα (Σκυρόδε-
μα, Τσιμεντοκονιάματα, Τουβλο-
δομές, Επιχρίσματα , υφιστάμενα 
πλακίδια, γυψοσανίδες κ.α - με 
κατάλληλο αστάρι)

 ́ Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις 
 ́ Εύκολη στη χρήση καθώς είναι 
ιδιαιτέρως εργάσιμη και θιξοτρο-
πική,

 ́ Εφαρμόσιμη σε πάχος έως 10mm

Μικρά πλακάκια ~2-3 kg/m² 
Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5-3 kg/m² 
Μεγάλου μεγέθους πλακάκια & τεχνική εφαρμογής κόλλας στην πίσω πλευρά του πλακιδίου ≥ 4kg/m²

SikaCeram®-203 SH
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

173449 Λευκό Σακί 25kg 1250 0.71 kg

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς 
βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
συγκόλληση κεραμικών πλακιδί-
ων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις 
πάχους έως 10 mm. 

 ́ Είναι κατάλληλη για συγκόλληση 
των ακόλουθων τύπων πλακιδίων 
υψηλής και χαμηλής απορροφη-
τικότητας:  
-Κεραμικά πλακάκια όλων των 
τύπων  
-Πλακίδια gres porcelanato  
-Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων 
-Ψηφίδες  
-Γρανιτοπλακάκια  
-Μάρμαρο και φυσικές πέτρες 
(χωρίς ευαισθησία σε νερό)

 ́ Τάξεως C2 (Βελτιωμένων ιδιοτήτων) 
 ́ Τύπου Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργα-
σιμότητας 

 ́ Τύπου Τ: Θιξοτροπική – Χαμηλής 
ολίσθησης 

 ́ Τύπου S1: Υψηλής ελαστικότητας, 
συνεπώς κατάλληλη για χρήση σε 
προσόψεις 

 ́ Εξαίρετη πρόσφυση στα περισσό-
τερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, 
τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, 
τούβλα, κτλ.) 

 ́ Κατάλληλη για χρήση σε περιπτώ-
σεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και 
για πισίνες 

 ́ Ανθεκτική σε νερό και καιρικές 
επιδράσεις 

 ́ Εύκολη στη χρήση, καθώς είναι ιδι-
αιτέρως εργάσιμη και θιξοτροπική

Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m²   
Συνήθους μεγέθους πλακάκια (20x20cm – 45x45cm) ~2.5–3kg/m²  
Μεγάλου μεγέθους πλακάκια & τεχνική εφαρμογής κόλλας στην πίσω πλευρά του πλακιδίου >4kg/m²

SikaCeram®-243 W
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08. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

427157 white  00                Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.09 τμχ.

427153 manhattan  01         Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

445655 ice  02                          Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

427154 ash  03                       Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

427156 antracite  04           Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

445651 jasmin  06                Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

445653  anemone  07              Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

427155 beige  08                     Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

445640 sand  09                    Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.36 τμχ.

445644 brown  10                   Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.73 τμχ.

445626 *  teracotta  11             Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.36 τμχ.

445649 dark brown  12          Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.36 τμχ.

445665 * magnolia  13            Σάκος 2kg 10 τμχ. 200 κιβ. 5.66 τμχ.

445646 * amaranth  14               Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.36 τμχ.

445628  ruby  15                       Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.36 τμχ.

445642 caramel  16               Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.00 τμχ.

445679 * crocus  17               Σάκος 2kg 10 τμχ. 200 κιβ. 5.66 τμχ.

445677 * navy blue  19         Σάκος 2kg 10 τμχ. 200 κιβ. 6.78 τμχ.

445667 *  aquagreen  20         Σάκος 2kg 10 τμχ. 200 κιβ. 6.18 τμχ.

445669 * aniseed  21           Σάκος 2kg 10 τμχ. 200 κιβ. 5.47 τμχ.

445671 * green  22                 Σάκος 2kg 10 τμχ. 200 κιβ. 7.47 τμχ.

445673 *  yellow  23              Σάκος 2kg 10 τμχ. 200 κιβ. 5.85 τμχ.

445620 *  pergamon  24             Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

445622  light grey  29              Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 7.27 τμχ.

445625 total black  30       Σάκος 5kg 4 τμχ. 80 κιβ. 8.00 τμχ.

Διατίθεται χρωματολόγιο

Τσιμεντοειδής αρμόστοκος πλακιδίων για αρμούς πλάτους 1-8mm

 ́ Αρμολόγηση σε όλους τους τύπους 
κεραμικών πλακιδίων 

 ́ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
 ́ Για αρμολόγηση σε φυσικές πέτρες 
 ́ Για εφαρμογές σε πισίνες 
 ́ Για γυάλινες ψηφίδες 
 ́ Για ενδοδαπέδια θέρμανση

 ́ Απωθητικό νερού 
 ́ Υψηλής σκληρότητας 
 ́ Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία 
 ́ Ανθεκτικό σε παγετό 
 ́ Ανθίσταται στη δημιουργία μυκήτων  
και την ανάπτυξη βακτηρίων 

 ́ Ανθεκτικό σε απότριψη 

Εξαρτάται από το πάχος και τις διαστάσεις των πλακιδίων  
(σχετικός πίνακας σε τεχν.φυλλάδιο)

SikaCeram® CleanGrout
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ _______________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

427163 Λευκό Δοχείο 5kg 300 2.84 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Yδατικό γαλάκτωμα βάσης συνθετικών ρητινών και ειδικών προσθέτων για 
χρήση αντί νερού με τη σειρά τσιμεντοειδών αρμόστοκων SikaCeram®

 ́ To SikaCeram® LatexGrout χρησιμοποιείται στους αρμόστοκους αντί 
νερού σε περιπτώσεις που υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις υδατοστεγα-
νότητας, μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας, μειωμένου πορώδους και 
απορροφητικότητας. 

 ́ Συγκεκριμένα:   
-Σε δάπεδα επιστρωμένα με πλακίδια που υπόκεινται σε έντονη κυκλο-
φορία πεζών  
-Αρμολόγηση πλακιδίων σε ξύλινα υποστρώματα  
-Αρμολόγηση σε εξωτερικούς χώρους ή σε πισίνες  
-Δάπεδα που υπόκεινται σε συχνό και βαθύ πλύσιμο, όπως σε μπάνια, 
ντουζιέρες σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, κ.τ.λ.

 ́ Αυξάνει  την πρόσφυση του αρμόστοκου στον αρμό 
 ́ Αυξάνει  την επιφανειακή σκληρότητα  
 ́ Αυξάνει την ευκαμψία του αρμόστοκου 
 ́ Βελτιώνει τη μηχανική αντοχή  
 ́ Μειώνει  την  απορροφητικότητα του αρμόστοκου

 1.4 Lt  SikaCeram® LatexGrout ανά συσκευασία 5 kg SikaCeram® CleanGrout

SikaCeram® LatexGrout

SikaCeram® CleanGrout SikaCeram® LatexGrout

SikaCeram® CleanGrout SikaCeram® CleanGrout



SikaCeram
® EpoxyGrout 

204

08. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ΛΈΠΤΟΜΈΡΈΙΈΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

433109 100 snow Δοχείο 5kg 300 8.42 kg

433139 103  ivory Δοχείο 5kg 300 8.42 kg

433140 120 agata Δοχείο 5kg 300 8.42 kg

433142 * 121 moon stone Δοχείο 5kg 300 8.42 kg

433141 122 petra Δοχείο 5kg 300 8.42 kg

433143 * 123 night Δοχείο 5kg 300 10.42 kg

Διατίθεται χρωματολόγιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2 συστατικών εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων για αρμούς πλάτους 2-20mm 

 ́ Αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους επιφανειών κεραμικών πλακιδίων, 
φυσικής πέτρας, γυάλινης ψηφίδας, gres porcelain γρανιτοπλακιδίων 

 ́ Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε επιθετικά χημικά και σε περιοχές που 
επιβάλλεται χρήση μη απορροφητικού αρμόστοκου, όπως σε γαλακτο-
κομεία, σφαγεία, βυρσοδεψεία, εργαστήρια παντός τύπου, επαγγελμα-
τικές κουζίνες, κ.α. 

 ́ Για αρμολόγηση δαπέδων που εκτείθενται σε βαριά κυκλοφορία, βιο-
μηχανικούς χώρους, εμπορικά κέντρα, κ.α. 

 ́ Κατάλληλο για εφαρμογές σε πισίνες, ακόμη και σε επαφή με θαλασσι-
νό νερό

 ́ Καλή αντοχή σε μεγάλο εύρος χημικών 
 ́ Βέλτιστη εργασιμότητα και εφαρμοσιμότητα 
 ́ Πολύ εύκολο στον καθαρισμό 
 ́ Υψηλής σκληρότητας

Εξαρτάται από το πάχος και τις διαστάσεις των 
πλακιδίων (σχετικός πίνακας σε τεχν. φυλλάδιο)

SikaCeram® EpoxyGrout 

ΣΕιΡΑ ΠΡοΪοΝΤωΝ 

Sika®Ceram
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ΣΕιΡΑ ΠΡοΪοΝΤωΝ 

Sika®Ceram
ΚολλΕΣ ΠλΑΚιΔιωΝ  

& ΑΡΜοΣΤοΚοι 
ΑΠο Τη SIKA®

http://sikaceram.com/gr



Έπίστρωση Ξύλινων Δαπέδων 
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Sika® Primer MB 208
SikaBond® AT-80 209
SikaBond®-52 Parquet 210
SikaLayer®-03 (Σύστημα Sika® Acoubond®) 211

ΈΔΩ και πολύ καιρό, τα ξύλινα δάπεδα δεν τοποθετούνται μόνο καρ-
φωτά, αλλά συγκολλούνται ή απλά διαστρώνονται. Μετά την τοποθέτησή 
τους, τα ξύλινα δάπεδα θα πρέπει να διατηρούν για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα την ιδιαίτερη αισθητική τους. Η  Ελαστική Συγκόλληση αποτελεί 
την κατάλληλη επιλογή. Η συγκεκριμένη μέθοδος εξασφαλίζει βέλτιστη 
επικόλληση του ξύλου, ενώ ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες τοποθέ-
τησης των συμβατικών μεθόδων. Τα ελαστικά συγκολλητικά της Sika εξα-
σφαλίζουν την ποιότητα της εφαρμογής. Διαθέτουν  μεγάλη ανεκτικότητα 
σε ό,τι αφορά το πάχος της κόλλας, ενώ απορροφούν κτυπογενείς και αε-
ρόφερτους θορύβους, ιδιότητες που ενθουσιάζουν τους σχεδιαστές και 
τους ιδιοκτήτες. Επιπλέον, η Sika εκτός από ελαστικές κόλλες, διαθέτει 
ολοκληρωμένη συμπληρωματική γκάμα προϊόντων για την τοποθέτηση 
των ξύλινων δαπέδων, όπως τσιμεντοειδή κονιάματα επιπέδωσης, αστά-
ρια για συντόμευση των χρόνων αναμονής, σφραγιστικά για ναυτικού 
τύπου καταστρώματα, αλλά και βοηθητικό εξοπλισμό.

Έπίστρωση Ξύλινων Δαπέδων 
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

84571 Δοχείο 10kg, Συστ. (Α+Β) 300 15.42 kg

Αστάρι και ρυθμιστής υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων σε συνδυασμό με ελαστικές 
κόλλες SikaBond®

 ́ Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με τις κόλλες SikaBond® για 
ξύλινα δάπεδα:  
-Ρυθμιστής υγρασίας για 
τσιμεντοειδή υποστρώματα με 
περιεχόμενη υγρασία μέχρι 4% 
(κ.β.)  
-Ενίσχυση της πρόσφυσης και 
σταθεροποίηση υποστρώματος 
σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, 
δάπεδα ανυδρίτη και παλαιά 
υποστρώματα με υπολείμματα 
παλαιών συγκολλητικών 

 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 
 ́ Καλή διείσδυση και 
σταθεροποίηση  του 
υποστρώματος 

 ́ Μειωμένη κατανάλωση της 
κόλλας 

 ́ Κατάλληλο για προετοιμασία 
παλαιών υποστρωμάτων  

 ́ Κατάλληλο για ενδοδαπέδια 
θέρμανση 

 ́ Συμβατό με SikaBond® 
συστήματα συγκόλλησης ξύλινων 
δαπέδων 

400-600 gr/m2 

Sika® Primer MB
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

183195 μπεζ Δοχείο 10lt 33 135.49 τμχ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Χυτή ελαστική παρκετόκολλα υβριδικής τεχνολογίας

 ́ Για συγκόλληση μασίφ και βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας 
(λωρίδες, μακριές λωρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκό παρκέ, 
lam parquet, βιομηχανικό παρκέ, ξυλόκυβων, καθώς και μοριοσανίδων.

 ́ Δεν λεκιάζει τα προγυαλισμένα δάπεδα
 ́ Ενός συστατικού, έτοιμη για χρήση 
 ́ Χωρίς διαλύτες 
 ́ Εξαιρετική εργασιμότητα, πολύ εύκολη στη ροή 
 ́ Ελαστική κόλλα ηχοαπορροφητική κτυπογενών θορύβων 
 ́ Κατάλληλη για τους περισσότερους κοινούς τύπους ξύλινων δαπέδων 
 ́ Ιδιαίτερα κατάλληλη για προβληματικά ξύλα όπως οξιά, σφένδαμος και 
μπαμπού 

 ́ Μειώνει τις τάσεις στο υπόστρωμα: η ελαστική κόλλα μειώνει τη 
μεταφορά τάσεων μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και του υποστρώματος 

 ́ Κατάλληλη για χρήση με ενδοδαπέδια θέρμανση 
 ́ Μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο 

SikaBond® AT-80
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

424419 Καφέ παρκέτου τμχ. 600ml 20 τμχ. 960 κιβ. 8.61 τμχ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 

EΦΑΡΜΟΓΈΣ

Ελαστική κόλλα ξύλινων δαπέδων χωρίς διαλύτες

 ́ Για πλήρη συγκόλληση μασίφ και βιομηχανικών ξύλινων δαπέδων 
(λωρίδες, μεγάλου μήκους λωρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκά 
παρκέ, βιομηχανικά παρκέτα, lam parquet, ξύλινες επιστρώσεις 
(οικιακές) όπως και μοριοσανίδες με τον εξοπλισμό SikaBond Dispenser 

 ́ Για εφαρμογή με το σύστημα Sika AcouBond 
 ́ Για συγκόλληση σε κορδόνια μασίφ, βιομηχανικών δαπέδων τριών 
στρώσεων και μοριοσανίδων

 ́ Χωρίς διαλύτες - πολύ χαμηλές εκπομπές 
 ́ ΕC-1 plus 
 ́ Άοσμη 
 ́ Ηχοαπορροφητική κτυπογενών θορύβων 
 ́ Κατάλληλη για κοινούς τύπους ξύλινων δαπέδων 
 ́ Ειδική για προβληματικά ξύλινα δάπεδα όπως μπαμπού και οξιά 
 ́ Κατάλληλη για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων κατευθείαν πάνω σε 
κεραμικά πλακίδια 

 ́ Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση 
 ́ Το δάπεδο μπορεί να τριφτεί μετά από 12 ώρες 
 ́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας συγκόλληση ξύλινων 
δαπέδων σε υφιστάμενα πλακίδια 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED 

SikaBond®-52 Parquet
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβωτιο παλετα ελαχ. παρ. τιμη (€) μ.τ.

50368 1,5mx16,7m Ρολό 25,05m² 300,6 Ρολό 4.94 m²
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EΦΑΡΜΟΓΈΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤA

Ηχοαπορροφητικό φύλλο για κολλητά ξύλινα δάπεδα

 ́ Υψηλής ποιότητας φύλλο 
αφρώδους πολυαιθυλενίου 
με συμμετρικά διάκενα για 
την εισαγωγή της κόλλας, 
προκειμένου να επιτευχθεί 
υψηλή ηχοαπορροφητικότητα. 

 ́ Αποτελεί μέρος του συστήματος 
Sika® AcouBond® (Sika® Lay-
er-03 & SikaBond®-52 Par-
quet) που χρησιμοποιείται για 
τοποθετήσεις ξύλινων δαπέδων 
σε νέες και υφιστάμενες 
κατασκευές.  

 ́ Μείωση κτυπογενούς θορύβου 
έως και 18db  

 ́ Σταθερές διαστάσεις και αντοχή 
στην πίεση 

 ́ Συγκεκριμένη ποσότητα 
και χαμηλή κατανάλωση 
συγκολλητικού 

 ́ Αντιστάθμιση μικρού μεγέθους 
τραχύτητας υποστρώματος  

 ́ Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση 
 ́ Μπορεί να πατηθεί κατά την 
εφαρμογή / εγκατάσταση

SikaLayer®-03 (Σύστημα Sika® Acoubond®)
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Βοηθητικά 
Η καλύτερη σειρά υλικών που διατίθεται σήμερα στην 
αγορά , η σειρά υλικών Sika, υποστηρίζεται από μια 
ομάδα βοηθητικών υλικών και εργαλείων που είναι 
πολύτιμα για τον μηχανικό, τον εφαρμοστή, τον ιδιώτη. 
Βοηθητικά και εργαλεία που καθιστούν την εργασία 
εφαρμογής ευκολότερη, πιο αξιόπιστη και με καλύτερο 
τελικό αποτέλεσμα. Ειδικά αστάρια, διαλύτες , εργα-
λεία διάστρωσης χυτών δαπέδων, εφαρμογής σφρα-
γιστικών, θερμοκόλλησης μεμβρανών και όχι μόνον, 
διατίθενται από την εταιρεία μας με στόχο την εξυπη-
ρέτηση του χρήστη και την υποβοήθηση της ποιοτικής 
εφαρμογής. Η τεχνική υπηρεσία της Sika είναι στη διά-
θεσή σας για την υποστήριξη σας σε τυχόν ερωτήματα 
σας για όλη τη σειρά των υλικών μας.
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

AirGun 600ml Trent

Πιστόλι αέρος για σαλάμια Sikaflex®, συσκευασίας 600 ml

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

122660 217.24 τμχ.

C-Bulk Plunger kit

Ειδικά εξαρτήματα μετατροπής του πιστολιού Handgun H5AC, για εφαρμο-
γή χύμα υλικού.  Low: υγρά (μαύρο), High: κονιάματα (πράσινο).

κωδικοσ * περιγραφη κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123244 High viscosity 23.46 τμχ.

123245 Low viscosity 36.75 τμχ.

C-Nozzle Adaptor

Προσαρμογέας ακροφυσίων για bulk kit

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123251 * 6.77 τμχ.

C-ΜΚ1 Nozzle Holder

Καπάκι με σπείρωμα για το Handgun H4 ή H5 AC.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123250 * 8.49 τμχ.

C- Black Plastic Nozzle Bulk-Injection

Ακροφύσια για τα bulk κιτ (υλικό ρητινένεσης Sikadur®-52)

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123248 * Μαύρο 0.89 τμχ.
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Β
Ο
Η
Θ
Η
ΤΙ
Κ
A

C-Pointing Gun

Εύχρηστο πιστόλι για αρμολόγηση και την εφαρμογή κονιαμάτων + Tube + 
2 Nozzles + Mixing Puddle

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123237 73.08 τμχ.

Extender T (Stellmittel)

Θιξοτροπικός παράγοντας για ρύθμιση ρευστότητας σε ρητινοκονιάματα 
(για γωνίες, σοβατεπί, κ.α.)

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

5457 τμχ. 1kg 48 53.38 τμχ.

C- Nozzle for Pointing Gun

Ακροφύσια σε μαύρο και γκρι

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123247 Μαύρο 2.51 τμχ.

123249 Γκρι 2.51 τμχ.

C-Gun Internal Ring

Ανταλλακτικό (μπλε ροδέλα) για το Handgun H4 ή H5 AC.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

122922 4.65 τμχ.

C-Steel Nozzles

Ειδικές μεταλλικές μύτες εφαρμογής χύμα υλικών, προσαρμοζόμενες στο 
ΜΚ1. Διαστάσεις: 8mm, 11mm, 14mm.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123242  8mm 12.43 τμχ.

123240 11mm 23.28 τμχ.

123241 14mm 23.28 τμχ.
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Nozzles

Πλαστικά ακροφυσια (μύτες) για σαλάμια

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

65271 Κίτρινο 1.66 τμχ.

White Unipack Adaptor

Υποδοχέας για την προσαρμογή  των διάφανων ακροφυσίων για σαλάμια

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

4137 0.20 τμχ.

Μύτες Διάφανες

Πλαστικά ακροφυσια (μύτες) για φύσιγγες

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

8144 28000 0.12 τμχ.

HandGun 5AC - HandGun 4 Clear

Επαγγελματικά πιστόλια χειρός για φύσιγγες και σαλάμια Sikaflex®. 

κωδικοσ * περιγραφη κιβω-
τιο

παλε-
τα

ελαχ. 
παρ.

τιμη 
(€) μ.τ.

123239 4 Clear (300,310,400ml) 45.45 τμχ.

123217 5AC (300,310,400,600ml) 10 τμχ. 46.65 τμχ.

C-Cartridge Gun HD

Ενισχυμένο πιστόλι χειρός για φύσιγγες

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123238 9.64 τμχ.
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Injection Nipples

Πλαστικά ακροφύσια, για την εφαρμογή ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης, για 
την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123134 2000 τμχ. 0.28 τμχ.

Plastic front cap 22

Πλαστικό μαύρο καπάκι για το Handgun.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

65088 3.99 τμχ.

SF Spiked Shoes

Ειδικά επαγγελματικά παπούτσια με καρφίδες για βιομηχανικά δάπεδα.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

406669 2.5cm 27.39 τμχ.

Sika® Aktivator-205

Ενεργοποιητής κλειστόπορων επιφανειών για προετοιμασία επιφανείας 
πριν την εφαρμογή σφραγιστικών & συγκολλητικών Sikaflex®, SikaBond®  
250ml.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

3210 τμχ. 250ml 6 τμχ. 1080 κιβ. 18.87 τμχ.

Leister Triac S

Συσκευή θερμοσυγκόλλησης μεμβρανών.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

457847 666.34 τμχ.
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Seam Sealant

Υγρό σφραγιστικό PVC για κάλυψη λεπτομερειών και ατελειών και σφράγι-
ση ραφών

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

68682 Γκρι Ανοιχτό Δοχείο 2lt 6 τμχ. 720 κιβ. 27.74 lt

SF Splash Guard

Ασπίδες ροής ρολού πλάτους 25 cm και 50 cm.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123281 * 108.08 τμχ.

Sika® Backing Rod

Κορδόνι αρμών (τύπου Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30, Φ50,)  
Χρώμα: Γκρι και λευκό

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123157 6mm κιβ. 1500m 1500 κιβ. 0.14 m

123158 8mm κιβ. 1200m 1200 κιβ. 0.14 m

123149 10mm κιβ. 680m 680 κιβ. 0.15 m

123150 15mm κιβ. 250m 250 κιβ. 0.23 m

123151 20mm κιβ. 180m 180 κιβ. 0.35 m

123152 25mm κιβ. 100m 100 κιβ. 0.44 m

123153 30mm κιβ. 100m 100 κιβ. 0.72 m

123155 50mm κιβ. 130m 130 κιβ. 1.17 m

SF Spiked Roller Super 

Πλαστικά ακιδωτά ρολά για βιομηχανικά δάπεδα.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123122 78.07 τμχ.
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Metal Sheet

Γαλβανισμένο μεταλλικό φύλλο, με επένδυση μεμβράνης PVC για προσαρ-
μογή και στερέωση περιμετρικά των μεμβρανών

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

57757 Ανοιχτό Γκρι τμχ. 2m² 60 31.08 m²

Sika® Colma

Ειδικός διαλύτης, κατάλληλος για τη συντήρηση εργαλείων και εξοπλισμού 
μετά τη χρήση προϊόντων Sika® (ανατρέξτε στα αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτή-
των Προϊόντων).

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

153137 Δοχείο 3lt 600 7.46 lt

Sika® Drain Plugs & Nails

Ειδικές καρφίδες με πλαστικά βύσματα, κατάλληλες για τη στερέωση των 
μεμβρανών αποστράγγισης.

κωδικοσ * συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

121909 κιβ. 200 τμχ. 32.84 κιβ.

Sika® Extension Nozzle

Σετ (5 τεμαχίων) προέκτασης για το Sika® AnchorFix®.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

60086 Σετ 5 τμχ. 500 5.65 Σετ

Sika® Hole Cleaning Pump

Φυσητήρας καθαρισμού οπών για το Sika® AnchorFix®-1 & 3.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

60087 500 21.99 τμχ.
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Sika® Mixer Nozzle

Σετ (5 τεμαχίων) μύτες ανάμειξης για το Sika® AnchorFix®.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

60088 Σετ 5 τμχ. 300 3.12 Σετ

Sika® Drain Profile

Ειδικό τεμάχιο από σκληρό, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE, κα-
τάλληλο για την εξασφάλιση των άνω απολήξεων των συνθετικών μεμβρα-
νών αποστράγγισης

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

121898 7cm x 2m κιβ. 100m 2.09 m

Sika® Fibernet

Sika® FiberNet (Μπλε). Υαλόπλεγμα κατάλληλο για τον οπλισμό τσιμεντο-
κονιαμάτων, σοβάδων, επιχρισμάτων κλπ. 
Sika® FiberNet (Λευκό). Υαλόπλεγμα για επαλειφόμενες στρώσεις.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια παλε-
τα

τιμη 
(€) μ.τ.

123191 Μπλε, 10x10mm, 110gr Ρολό 0.25x50m 
(12.5m²) 1400 0.81 m²

123189 Μπλε, 10x10mm, 110gr Ρολό 1x50m (50m²) 1400 0.77 m²

123187 Λευκό  4x5mm, 110gr Ρολό 1x50m (50m²) 1900 0.78 m²

Sika® Hole Cleaning Brush

Ειδικές βούρτσες 13mm, 18mm και 28mm για τον καθαρισμό οπών από 
σκόνες, πριν την εφαρμογή του Sika® AnchorFix®-1 & 3.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

60085 13mm 500 4.43 τμχ.

60084 18mm 500 5.90 τμχ.

60083 28mm 500 6.58 τμχ.

Sika® Perforated Sleeve

Ειδικοί πλαστικοί διάτρητοι υποδοχείς για το Sika® AnchorFix®-1 & 3. Σετ 
10 τεμαχίων στα 12/50mm, 15/85mm, 15/130mm, 15/130mm

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

60081 12/50 mm Σετ 10 τμχ. 500 4.42 Σετ

60080 15/85 mm Σετ 10 τμχ. 500 4.23 Σετ

60079 15/130 mm Σετ 10 τμχ. 500 8.22 Σετ

60048 20/85 mm Σετ 10 τμχ. 500 5.96 Σετ
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Sikadur® Β-Mixer Gun

Πιστόλι εφαρμογής συγκολλητικών αγκυρώσεων διπλής φύσιγγας, για την 
εφαρμογή του Sika® AnchorFix®-3+ τύπου  2 x 200 ml

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

93392 124.92 τμχ.

Sikafloor® Colorchips

Διακοσμητικές φολίδες δαπέδων Sikafloor®. Κατάλληλα για εποξειδικά 
δάπεδα Sikafloor® (βαφή ή χυτά). Σε διάφορες αποχρώσεις, προσδίδουν 
πρωτότυπη αισθητική.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

56640 * Μαύρο 5kg 200 24.64 kg

56655 * Λευκό 5kg 200 24.64 kg

Sika® Injection Packer

Ακροφύσια ενεμάτων

κωδικοσ * περιγραφη κιβωτιο ελαχ. 
παρ.

τιμη 
(€) μ.τ.

414558 Packers MPR 115-13 50 τμχ. κιβ. 5.15 τμχ.

167639 Packers MPS 115-13 100 τμχ. κιβ. 2.25 τμχ.

409735 * Packers MPS 115-17 100 τμχ. κιβ. 2.42 τμχ.

413662 * Packers MPR 150-17 20 τμχ. κιβ. 7.85 τμχ.

Sika® Pistolet -C

Οικονομικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

154967 24 τμχ. 576 2.65 τμχ.

Sika® Profiler

Καμπυλόγραμμη σπάτουλα για τη μόρφωση και διευθέτηση σφραγιστικής 
μαστίχης κατά τη διαδικασία πλήρωσης.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευα-
σια

κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

G#00820 Κίτρινο 1.12 τμχ.

G#00821 Μπλε 1.12 τμχ.
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10. 
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A

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® -Trocal welding agent

Διαλυτής PVC για λεπτομέρειες και συγκολλήσεις εν ψυχρώ 
Συσκευασία: Δοχείο 5lt

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

65661 * Δοχείο 5lt 2 τμχ. 540 κιβ. 20.43 lt

Sliding Coupling

Κεφαλή για packers MPR

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123285 16mm 30.81 τμχ.

Waterbar Welding tool

Ηλεκτρικό μεταλλικό κολλητήρι με πλατιά λάμα για θερμοσυγκόλληση.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

156572 * 368.41 τμχ.

Sika® Tooling Agent

Ειδικό υγρό για διευκόλυνση, βελτιστοποίηση φινιρίσματος  αρμών σφρα-
γισμένων με πολυουρεθανικά, υβριδικά και σιλικονούχα σφραγιστικά, 
1000ml.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

4612 Δοχείο 1lt 4 τμχ. 300 κιβ. 11.02 τμχ.

Sika® Remover-208

Ειδικός διαλύτης για καθαρισμό μη ωριμασμένων πολυουρεθανικών, σιλι-
κονούχων και υβριδικών ελαστομέρων, 1000ml.

κωδικοσ * συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

117569 τμχ. 1000ml 4 τμχ. 384 κιβ. 19.27 τμχ.
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10. 
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Κ
A

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Sika® V-Cut Nozzles

Πλαστικά ακροφύσια για φύσιγγες και σαλάμια. Κατάλληλα προδιαμορφω-
μένα για εξαγωγή τριγωνικού κορδονιού συγκολλητικών και σφραγιστικών 
ελαστικών.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

8143 0.16 τμχ.

Διαλύτης C

Διαλύτης C: Ειδικός διαλύτης βιομηχανικών δαπέδων - βαφών προστασίας.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

153136 Δοχείο 3lt 600 5.52 lt

Sika® Tramex

Ειδικό υγρόμετρο σκυροδέματος, για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης 
υγρασίας του υποστρώματος.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο

παλε-
τα τιμη (€) μ.τ.

116022 1057.33 τμχ.

Sikaplan® Int.-Ext. Corner 90

Ειδικά προδιαμορφωμένα τεμάχια για προσαρμογή σε λεπτομέρειες, γωνί-
ες, ειδικά σχήματα, κ.τ.λ.

κωδικοσ * περιγραφη κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

183646 External / Ανοιχτό Γκρι 10 τμχ. 4800 κιβ. 1.68 τμχ.

183648 Internal/ Ανοιχτό Γκρι 10 τμχ. 7200 κιβ. 1.68 τμχ.

Sika® Waterbar Clips

Πλαστικά στηρίγματα για την στερέωση των Sika® Waterbars.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

5346 500 τμχ. 0.28 τμχ.
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Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Διαλύτης S

Διαλύτης S: Ειδικός διαλύτης για βαφές προστασίας όπως Sika® Poxitar F 
κλπ.

κωδικοσ * συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

180980 * Δοχείο 10lt 750 6.80 lt

Κοίλη Σπάτουλα Διάστρωσης

Ειδική σπάτουλα για τελική διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.

κωδικοσ * περιγραφη κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123277 * Κοίλη Σπάτουλα 127.02 τμχ.

Ρολό Πίεσης

Ρολό πίεσης  για τη συγκόλληση μεμβρανών και την επικόλληση ανθρακο-
ελασμάτων.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123224 40mm 64.96 τμχ.

Κυκλική Σπάτουλα Διάστρωσης

Ειδική σπάτουλα για τελική διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.

κωδικοσ * περιγραφη κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123275 * Κυκλική Σπάτουλα 101.50 τμχ.

Σπάτουλες

Πλαστικές σπάτουλες για τη μόρφωση και διευθέτηση σφραγιστικής μα-
στίχης κατά τη διαδικασία πλήρωσης.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια κιβω-
τιο παλετα τιμη 

(€) μ.τ.

G#00815 Κίτρινο Σετ 3 τμχ. 0.92 Σετ

G#00817 Μαύρο Σετ 3 τμχ. 1.41 Σετ
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10. 

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
* : Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
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Πλαστική δεξαμενή 1000lt

Πλαστική δεξαμενή 1000lt.

κωδικοσ * περιγραφη κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

7215 *
δεν υπόκειται στην 

εκπτωτική πολιτική της 
εταιρίας

118.45 τμχ.

Χαλαζιακά

Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για την παραγωγή κονιαμάτων και βιομηχανι-
κών ρητινούχων επιστρώσεων.

κωδικοσ * περιγραφη συσκευασια παλετα ελαχ. παρ. τιμη 
(€) μ.τ.

122914 *  Πούδρα Σακί 25kg 1400 Παλέτα 0.73 kg

123083 0.1-0.25mm Σακί 40kg 1600 0.39 kg

123085 0.1-0.4mm Σακί 40kg 1600 0.39 kg

123088 0.4-0.8mm Σακί 25kg 1500 0.44 kg

123095 0.8-1.25mm Σακί 25kg 1500 0.57 kg

123099 3-6 mm Σακί 25kg 1500 0.56 kg

123101 *  6-12 mm Σακί 25kg 1500 Παλέτα 0.64 kg

SF Trowel

Επαγγελματικές σπάτουλες για διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων. 
28x13 cm Δόντι 4x4mm και 28x13 cm Δόντι 6x6mm

κωδικοσ * περιγραφη κιβω-
τιο παλετα ελαχ. 

παρ.
τιμη 
(€) μ.τ.

123123 28cm,4X4mm 10.93 τμχ.

123124 28cm,6X6mm 10.95 τμχ.

IMG_image
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

AirGun 600ml Trent 214
C- Black Plastic Nozzle Bulk-Injection 214
C-Bulk Plunger kit 214
C-Cartridge Gun HD 216
C-Gun Internal Ring 215
Chapdur® Premix 172
C-Nozzle Adaptor 214
C- Nozzle for Pointing Gun 215
C-Pointing Gun 215
C-Steel Nozzles 215
C-ΜΚ1 Nozzle Holder 214
Extender T (Stellmittel) 215
HandGun 5AC - HandGun 4 Clear 216
Igol® A 54
Igolatex®  55
Injection Nipples 217
Intraplast® EP 39
Leister Triac S 217
Metal Sheet 219
Nozzles 216
Plastic front cap 22 217
Purigo® I-100 174
Sanisil® 95
Sarnafil® TU 111 66
Seam Sealant 218
SF Spiked Roller Super  218
SF Spiked Shoes 217
SF Splash Guard 218
SF Trowel 225
Sigunit®-49 AF 28
Sika®-1+ 13
Sika® Aktivator-205 217
Sika® AnchorFix®-1 163
Sika® AnchorFix®-2 164
Sika® AnchorFix®-3+ 165
Sika® Antifreeze 25
Sika® Antisol® E 33
Sika® Antisol® S 32

Sika® Backing Rod 218
Sika® Bituseal  79
Sika® Bituseal Mastic 999 81
Sika® BlackSeal®-1 89
SikaBond®-52 Parquet 210
SikaBond® AT-80 209
SikaBond® AT Universal 103
Sika® Bonding Primer 76
SikaBond®-T2 101
SikaBoom®-S 99
Sika® Carbodur® 150
Sika® Carboshear® L 151
SikaCeram®-101 W 198
SikaCeram®-109 SH 199
SikaCeram®-203 SH 200
SikaCeram®-243 W 201
SikaCeram® CleanGrout 202
SikaCeram® EpoxyGrout  204
SikaCeram® LatexGrout 203
SikaCim® Color S 37
SikaCim® Waterproofer 38
Sika® Colma 219
SikaColor®-500 W Primer 128
SikaColor®-650 W 129
SikaColor®-670 W 130
Sika® Concrete Primer 74
SikaCor®-6630 High Solid 141
Sikacrete®-AR 29
Sikacryl®-S 90
SikaDecor®-801 Nature 181
SikaDecor®-803 Nature 182
Sika® Drain 15 61
Sika® Drain Geo S 62
Sika® Drain Plugs & Nails 219
Sika® Drain Profile 220
Sika® Drain S 60
Sikadur®-30 152
Sikadur®-31 EF 166
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Sikadur®-32 EF  169
Sikadur®-42 SP 167
Sikadur®-52 Injection 168
Sikadur®-300 148
Sikadur®-330 147
Sikadur-Combiflex® SG 45
Sikadur® Β-Mixer Gun 221
Sika® Extension Nozzle 219
Sika® Ferrogard®-901 23
Sika® FerroGard® 903+ 109
Sika® Fibernet 220
Sika®-Fibers 26
Sikafill®   69
Sika® Firesil-N 96
Sika® Firestop 97
Sikaflex®-11FC+ 84
Sikaflex® AT Facade 86
Sikaflex® Construction+ 85
Sikaflex® PRO-3 87
Sikaflex® PRO-3 SL 88
Sikafloor®-81 EpoCem®  185
Sikafloor®-155 WN 184
Sikafloor®-156 187
Sikafloor ®-159 188
Sikafloor®-161 189
Sikafloor®-263 SL 192
Sikafloor®-264 191
Sikafloor®-304 W 183
Sikafloor®-400 N Elastic+ 193
Sikafloor®-2540 W 190
Sikafloor® Colorchips 221
Sikafloor® ColorSport 186
Sikafloor® Level-30 179
Sikafloor® Proseal-22 175
Sika® Galvashield® XP-2 Anodes 110
Sikagard®-63 N 139
Sikagard®-545W Elastofill 125
Sikagard®-550W Elastic 126

Sikagard®-552W Aquaprimer 124
Sikagard®-680 S Betoncolor 122
Sikagard®-681 Protection 123
Sikagard®-700 S 120
Sikagard®-703 W 121
Sikagard®-715 W 143
Sikagard®-720 EpoCem®  116
Sikagard®-905 W 131
Sikagard®-907 W 132
Sikagard® PoolCoat 137
Sikagard® Wallcoat-Ν 136
SikaGrout®-212 Classic 160
SikaGrout®-312 RFΑ 161
SikaGrout®-LSR 162
Sika® Hole Cleaning Brush 220
Sika® Hole Cleaning Pump 219
Sika® Igolflex®-101 56
Sika® Igolflex® P-01 S 80
Sika® Injection-105-RC  57
Sika® Injection-201-CE 58
Sika® Injection-306  59
Sika® Injection Packer 221
Sikalastic®-1k 51
Sikalastic®-152 50
Sikalastic®-560 70
Sikalastic®-612 71
Sikalastic®-621 TC 72
Sikalastic® Metal Primer 75
Sika® Lastomer-831  100
SikaLatex® Max 34
SikaLayer®-03 (Σύστημα Sika® Acoubond®)
 211
Sika® Level-01 Primer 176
Sika® Level-110 177
Sika® Level-300 Extra 178
Sika® MaxTack 102
Sikament®-150 S 18
Sikament®-220 19
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Sikament®-240 20
Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό 106
Sika® MiniPack Επικολλήσεων 197
Sika® MiniPack Επισκευαστικό 111
Sika® MiniPack Στεγανοποιητικό 46
Sika® MiniPack Ταχύπηκτο Στερεώσεων 158
Sika® MiniPack Υπερταχύπηκτο  47
Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών 118
Sika® Mixer Nozzle 220
Sika® Mix Plus 36
Sika® MonoSeal 101 48
Sika MonoTop®-621 Evolution 117
Sika MonoTop®-627 114
Sika Monotop®-634 115
Sika MonoTop®-722 Mur 153
Sika Monotop®-910 107
Sika MonoTop® Dynamic 113
Sika® MultiSeal 67
Sika® MultiSeal BT 68
SikaMur®-1000 SP 134
SikaMur® Finish 135
SikaMur®-InjectoCream-100 133
Sika® Parete 127
Sika® Patch-5 173
Sika® Perforated Sleeve 220
Sika® Permacor®-136 TW 138
Sika® Pistolet -C 221
Sikaplan® G 77
Sikaplan® Int.-Ext. Corner 90 223
Sikaplan® SGmA 78
Sikaplan® WP 1100 64
SikaPlast®-250 21
Sika® Plastiment®-15 17
Sika® Plastiment®-20 R 15
Sika® Plastiment®-30 16
Sika® Plastocrete® N 12
Sika® Poxitar F 140
Sika® Primer-3 N 98

Sika® Primer-11W 196
Sika® Primer-215 98
Sika® Primer-215 98
Sika® Primer MB 208
Sika® Profiler 221
SikaProof® A 65
Sika® Rapid+ 159
SikaRapid®-2 24
Sika® Reemat Premium 73
Sika® Remover-208 222
SikaRep® Classic 112
SikaRep® Cosmetic 119
Sika® Rugasol Decor 27
Sika® SealTape-S 53
Sika® Separol® N 31
Sika® Separol® W-320 30
Sikasil®-AC 92
Sikasil®-C 91
Sikasil®-Pool 93
Sikasil® SG-20 94
SikaSwell®-A Profiles   44
SikaSwell® S-2 43
Sika® Teak Cleaner/Brightener/Oil  142
Sika® Tooling Agent 222
SikaTop®-10 180
SikaTop® 209 Reservoir 52
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® 108
SikaTop®-Seal 107 SH 49
Sika® Tramex 223
Sika® -Trocal welding agent 222
Sika® V-Cut Nozzles 223
Sika ViscoBond® 35
Sika® ViscoCrete®-300 22
Sika® Waterbar Clips 223
Sika® Waterbars Yellow 42
SikaWrap®  146
SikaWrap®-350G Grid 154
SikaWrap® FX-50 C 155

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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Sika® WT-200 P 14
Sliding Coupling 222
Waterbar Welding tool 222
White Unipack Adaptor 216
Γεωυφάσματα 63
Διαλύτης C 223
Διαλύτης S 224
Κοίλη Σπάτουλα Διάστρωσης 224
Κυκλική Σπάτουλα Διάστρωσης 224
Μύτες Διάφανες 216
Πλαστική δεξαμενή 1000lt 225
Ρολό Πίεσης 224
Σπάτουλες 224
Χαλαζιακά 225
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (SIKA HELLAS)» διέπονται  από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία 
της  έδρας της SIKA, οδός Πρωτομαγιάς 15, Κρυονέρι Αττικής.

2. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της SIKA περιλαμβανομένων των εξόδων, 
εκτός του ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα 
είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων της SIKA, που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε 
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

3. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της SIKA μετά από 
ειδοποίησή της ότι είναι έτοιμα προς παράδοση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την 
αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλειά του και 
θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής ενώ η ευθύνη μεταβαίνει στον Αγοραστή με 
την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του Αγοραστή.

4. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την SIKA, δεν αποτελεί λόγο 
ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για 
λόγους ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως 
συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή 
διεθνών.

5. Οι πωλήσεις της SIKA γίνονται μόνο τοις μετρητοίς. Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση 
συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε 
πώληση.

6. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες 
της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, 
κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η SIKA 
δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν χορηγηθείσα στον Αγοραστή έκπτωση, εκδίδοντας 
συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να απαιτήσει την άμεση εξόφληση και 
άλλων τιμολογίων του Αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία καθώς και να ακυρώσει 
μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.

7. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του Αγοραστή, 
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όπως η μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος , η ανικανότητά του, η παύση ή 
αναστολή των πληρωμών του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

8. Η εκ μέρους της SIKA είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του Αγοραστή, δεν αίρει την 
υπερημερία του ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτησή της από τα 
λοιπά δικαιώματά της.

9. Η SIKA ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εγγυήσεως η οποία 
συνοδεύει το πωλούμενο προϊόν και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

10. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ SIKA και Αγοραστή που θα απορρέει από την 
σύμβαση πώλησης, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

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 Εταιρίας για τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και 
εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.

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 καμία ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρίας στη βάση των 
αναγραφομένων πληροφοριών γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχομένων οδηγιών.

Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές 
υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων 
πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Φύλλων Ιδιοτήτων Προϊόντών και 
Φύλλων Ασφαλείας Προϊόντων, αντίγραφα των οποίων δίδονται εάν ζητηθούν.
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Πρωτομαγιάς 15,
145 68, Κρυονέρι 
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Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑ - ΤΌΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

SIKA HELLAS ABEE

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

Η Sika AG ιδρύθηκε το 1910 με έδρα την Ελβετία. Σε 100 και πλέον χρόνια, έχει εξελιχθεί 
σε μια παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία χημικών υλικών, η οποία προμηθεύει τον 
κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο με εξειδικευμένα χημικά προϊόντα.
Η Sika είναι πρωτοπόρος στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, συντήρησης, 
ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. 
Η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, 
εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά απόσβεσης δονήσεων, 
συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης 
δωμάτων & υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  
Έκτοτε, έχει τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού και κατασκευαστή.
Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων 
της & η άρτια τεχνική υποστήριξη που προσφέρει, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την 
έχουν καταξιώσει. 
Η Sika Hellas, χάρη στην αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στις σύνθετες τεχνικές 
προκλήσεις, έχει συνδράμει ενεργά τα σπουδαιότερα ελληνικά έργα των τελευταίων ετών. 
Η στενή συνεργασία με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο μεταφέρει την τεχνολογία αιχμής της 
σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.
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Sika Hellas iOS App
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