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Sika
®
 Concrete Primer 

Αστάρι δύο συστατικών για μακροπρόθεσμα ανθεκτική 
πρόσφυση μεταξύ υγρών μεμβρανών Sikalastic

® 
και 

συστημάτων Sikafloor
®
 MTC Balcony επί τσιμεντοειδών 

υποστρωμάτων 

Περιγραφή 
Προιόντος 

Το Sika
® 

Concrete Primer είναι ένα δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης αστάρι 
πολυουρίας, βάσεως διαλύτη, με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. 

Εφαρμογές 
 Αστάρι/ Ενισχυτικό Πρόσφυσης για τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic

®
 

MTC και  Sikafloor
®
 MTC Balcony 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα απαέρωσης (outgassing) από ευπαθή 
υποστρώματα 

 Σφραγίζει και ασταρώνει υποστρώματα επιτρέποντας την επικάλυψη εντός 30 
λεπτών (τουλάχιστον, υπό ιδανικές συνθήκες) 

 Συνδυάζει ταχεία ωρίμανση με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας 
 Βοηθάει στη σταθεροποίηση υποστρωμάτων 
 Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα 
 Μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ στρώσεων ώστε να αποτρέψει τη τοπική 

δημιουργία οπών μεγέθους κεφαλής καρφίτσας στην τελική επιφάνεια  
 Μπορεί να πληρωθεί με χαλαζιακή άμμο για να χρησιμοποιηθεί ως στρώση 

εξομάλυνσης 
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης μεταξύ υφιστάμενης και 

επακόλουθης στρώσης 

Χαρακτηριστικά 
Προιόντος 

 

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώματα Άχρωμο ως ελαφρώς κίτρινο 

Συσκευασία  4.5 lt (~ 4.6 kg) = Συστατικό Α 3.5lt  + Συστατικό Β 1.0lt 
11.5 lt (~ 11.78 kg) = Συστατικό Α  9lt  + Συστατικό Β 2.5lt  

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης/ 
Διάρκεια Ζωής 

6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη 
συσκευασία, σε δροσερές και ξηρές συνθήκες, μακριά από την απευθείας έκθεση σε 
ηλιακή ακτινοβολία.  

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

 

Χημική Βάση Δύο συστατικών πολυουρία βάσεως διαλύτη 
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Πυκνότητα 1.02 kg/l 

Σημείο Ανάφλεξης Συστατικό A: 40 °C 
Συστατικό B: 73 °C 

Πληροφορίες Συστήματος 

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής 

 

Ποιότητα Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από τσιμεντοεπιδερμίδα, 
ρύπους, σκόνη, λάδια κτλ, προετοιμασμένο είτε με μηχανικό τρόπο, είτε με 
συρματόβουρτσα.  

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Το υπόστρωμα σκυροδέματος πρέπει να προετοιμάζεται μηχανικά χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο της αμμοβλής ή εξοπλισμό απόξεσης για απομάκρυνση 
τσιμεντοεπιδερμίδας και για επίτευξη επιφάνειας ανοιχτού πορώδους. 

Αδύναμο σκυρόδεμα θα πρέπει να απομακρύνεται και ατέλειες επιφάνειας όπως 
κενά και φωλιές θα πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως. Επισκευές υποστρώματος 
μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας επισκευαστικά προϊόντα της 
σειράς Sikafloor

®
, Sikadur

®
, Sika

®
 MonoTop

®
, Sikagard

®
.  

Το σκυρόδεμα ή κονίαμα θα πρέπει να ασταρωθεί και να επιπεδωθεί με στόχο την 
εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας. Προεξέχοντα τμήματα θα πρέπει να 
απομακρυνθούν, π.χ. με τρίψιμο. Σκόνη, χαλαρά και σαθρά υλικά θα πρέπει να 
απομακρυνθούν τελείως από όλες τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή του προϊόντος 
με σκούπα ή/και ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης. 

Συνθήκες Εφαρμογής/Περιορισμοί 

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος και 
Περιβάλλοντος 

+5 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη 

Υγρασία Υποστρώματος < 6 % μ.κ.β. περιεχόμενη υγρασία – Μέθοδος ελέγχου μετρητής Sika
®
-Tramex 

< 4 % Μέθοδος CM  ή Μέθοδος Ξήρανσης Φούρνου  

 
Απουσία ανερχόμενης υγρασίας σύμφωνα με ASTM (Φύλλο Πολυαιθυλενίου).  

Σημείο Δρόσου Προσοχή στη συμπύκνωση! Η επιφανειακή θερμοκρασία του υποστρώματος κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 °C πάνω από το σημείο 
δρόσου. 

Κατανάλωση 1 ή 2 στρώσεις με κατανάλωση  0.35kg/m
2
 ανά στρώση ανάλογα με την αδρότητα και 

απορροφητικότητα του υποστρώματος.  

Οδηγίες Εφαρμογής 
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Μέθοδος Εφαρμογής 
 Διασφαλίστε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή και απαλλαγμένη από ρύπους και 

τσιμεντοεπιδερμίδα. Περιοχές που έχουν ήδη ασταρωθεί πρέπει να είναι καθαρές 
πριν ασταρωθούν εκ νέου ή επικαλυφθούν από τις επόμενες στρώσεις των 
συστημάτων. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε νοτισμένες επιφάνειες αλλά όχι 
σε επιφάνειες που είναι οπτικώς υγρές (ανατρέξτε στο πεδίο της περιεχόμενης 
υγρασίας υποστρώματος). 

 Αναδεύεστε το συστατικό Α του προϊόντος μέχρι να ομογενοποιηθεί. Προσθέστε 
τον ενεργοποιητή (συστατικό Β) και ανακατέψτε μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές 
μείγμα.  

 Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5
0
C και +30

0
Cs. Η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και υποστρώματος πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον +3°C 
πάνω από το σημείο δρόσου καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής και ωρίμανσης του 
υλικού.  

 Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα. 

Εργαλεία Εφαρμογής Βούρτσα ή ρολό. Χρησιμοποιήστε βούρτσα μόνο για μικρές επιφάνειες. 

Χρόνος Εργασιμότητας 
 1 ώρα στους 20°C 

 Σημείωση: Ο χρόνος εργασιμότητας είναι συντομότερος σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες. 

Χρόνος Αναμονής/ 
Επικάλυψης 

Στους 20 °C:   Στεγνό στην αφή σε 10 λεπτά 
            Στεγνό σε 30 λεπτά 

Εφαρμόστε μία επιπλέον στρώση αν παρέλθουν περισσότερες από 5 ημέρες πριν 
την επικάλυψή του. 

Σημειώσεις Εφαρμογής/ 
Περιορισμοί 

Μην εφαρμόζετε το αστάρι Sika
®
 Concrete Primer σε επιφάνειες με ανοδική υγρασία. 

Το νωπό εφαρμοσμένο προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, τη 
συμπήκνωση και την επαφή με νερό για τουλάχιστον 24 ώρες. 

Εργαλεία:  

Συνιστώμενοι προμηθευτές εργαλείων: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Τηλ: +49 

40/5597260, www.polyplan.com.  

Οδοντωτή σπάτουλα για λεία τελική στρώση:  
π.χ. Μεγάλη σπάτουλα No. 565, Μέγεθος δοντιών No. 25 

Η λανθασμένη εκτίμηση και μεταχείριση ρωγμών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 
διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής και συνεπακόλουθη πρόκληση επιπλέον 
ρωγμών. 

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή υψηλών 
θερμοκρασιών περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με υψηλό σημειακό φορτίο μπορεί να 
δημιουργηθούν αποτυπώματα στο αστάρι. 

Σε περίπτωση που απαιτείται θέρμανση, μη χρησιμοποιείτε φυσικό αέριο, πετρέλαιο , 
παραφινέλαιο ή άλλα ορυκτής προέλευσης καύσιμα, καθώς αυτά παράγουν μεγάλες 
ποσότητες CO2 και υδρατμών που μπορούν να επηρεάσουν το τελείωμα της 
επίστρωσης. Χρησιμοποιείστε μόνο ηλεκτρικά αερόθερμα. 

Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να 
διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και 
την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο 
πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) το οποίο περιέχει 
φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 
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Νομικές 
Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική 
χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην 
τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους 
για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων 
είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
Κρυονέρι 145 68 
Αθήνα-Ελλάδα 

Τηλ. +30 210 8160600 
Fax +30 210 8160606 
Email: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


