
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaRep® Cosmetic
ΚΟΝΙΑΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το SikaRep® Cosmetic είναι ενός συστατικού, τσιμε-
ντοειδούς βάσης κονίαμα, έτοιμο προς χρήση για τελι-
κές διακοσμητικές επιστρώσεις. Αποτελείται από μείγ-
μα τσιμέντου, λεπτόκοκκων αδρανών και συνθετικών
ρητινών, εφαρμοζόμενο σε στρώση μικρού πάχους.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόστρωμα σκυ-
ροδέματος, κονιαμάτων ή πετρωμάτων στις εξής περι-
πτώσεις:
Ως επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος για την απο-
κατάσταση:

Αστοχιών κατά τη φάση αποκαλούπωσης▪
Κενών επιφανειακού πορώδους, μικρών ατελειών ή
τριχοειδών

▪

Κατεστραμμένων ακμών▪
Μικρορηγματώσεων▪

Ως κονίαμα εξομάλυνσης:
Σε προκατασκευασμένα στοιχεία▪
Σε εργασίες διαμόρφωσης επιχρισμάτων▪
Σε υποστρώματα με ανισοσταθμίες πριν τη διάστρω-
ση πλακιδίων

▪

Άλλες εφαρμογές:
Για τη σφράγιση μικρού εύρους στατικών αρμών▪
Για τη σφράγιση μικρών οπών που παραμένουν από
ξυλότρυπες, αγκύρια ή συνδετήρες στα καλούπια
σκυροδέματος

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα▪
Ευκολία διάστρωσης▪
Ρυθμιζόμενη συνεκτικότητα του μείγματος σύμφω-
να με τις απαιτήσεις της εργασίας

▪

Σκλήρυνση χωρίς ρηγματώσεις▪
Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο νερό και τις καιρικές
επιδράσεις

▪

Δημιουργεί μια ιδιαίτερα επίπεδη επιφάνεια▪
Μπορεί να βαφτεί▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως γενικής
χρήσης κονίαμα για εσωτερικά και εξωτερικά επι-
χρίσματα (GP) σύμφωνα με το ΕΝ 998-1:2010, βάσει
της δοκιμής τύπου και του ελέγχου της παραγωγής
στο εργοστάσιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση Τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με ρητίνες

Συσκευασία Σάκος 23 kg

Εμφάνιση / Χρώμα Σκόνη, ανοιχτό γκρι

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία,
σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από τον παγετό.

Πυκνότητα Νωπού μείγματος: ~1,9 kg/l

Μέγιστο μέγεθος κόκκου ≤ 0,3 mm (EN 12192-1)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θλιπτική αντοχή 7 ημέρες 26,9 N/mm2

28 ημέρες 30,9 N/mm2

Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη 7 ημέρες 3,9 N/mm2

28 ημέρες 6,0 N/mm2

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό 7 ημέρες 1,48 N/mm2

28 ημέρες 1,64 N/mm2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αναλογία ανάμειξης ~ 5,3 l νερού ανά συσκευασία

Κατανάλωση ~ 1,9 kg/m2/mm ξηρού μείγματος και ~ 1,63 kg/m2/mm παραγόμενου
μείγματος
Η ελάχιστη κατανάλωση ανά στρώση είναι 0,9 kg/m2 σε πάχος στρώση
0,5mm.

Πάχος στρώσης 0,5 mm ελάχιστο / 2 mm μέγιστο

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος +5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη

Χρόνος εργασιμότητας 30-40 λεπτά (+ 20°C)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η επιφάνεια πρέπει να σταθερή, καθαρή, απαλλαγ-
μένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, τσιμεντοεπιδερμίδα
και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια.
Εάν είναι απαραίτητο, το υπόστρωμα πρέπει να προε-
τοιμάζεται με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους.
Ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να
υγραίνονται μέχρι κορεσμού, αποφεύγοντας λιμνάζο-
ντα νερά. Εφαρμόστε το SikaRep® Cosmetic όταν η
επιφάνεια αποκτήσει ματ όψη.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αδειάστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού σε κατάλ-
ληλο δοχείο, και σταδιακά προσθέστε το SikaRep®
Cosmetic, ενώ αναμειγνύετε με ηλεκτρικό αναμει-
κτήρα. Όταν σε όλη την ποσότητα της συσκευασία του
SikaRep® Cosmetic έχει προστεθεί στο απαιτούμενο
νερό, αναμείξτε για 2 – 3 λεπτά ακόμη ώστε να παρα-
χθεί ένα ομοιογενές μείγμα.
Η συνεκτικότητα μπορεί να ρυθμιστεί με προσαρμογή
του νερού ανάμειξης, κάτι που επίσης μπορεί να προ-
σαρμόζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες κλιματολογι-
κές συνθήκες.
Εάν κατά τη διάρκεια την εφαρμογής μειωθεί η εργα-
σιμότητα του μείγματος, αναμείξτε το ξανά χωρίς
προσθήκη νερού, ώστε να ανακτήσετε μέρος της αρχι-
κής εργασιμότητας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Για να αποφύγετε φαινόμενα απότομης απώλειας του
νερού ενυδάτωσης, εφαρμόστε κατάλληλες τεχνικές
συντήρησης, όπως νοτισμένες λινάτσες, φύλλα πολυ-
αιθυλενίου ή βελτιωτικά ωρίμανσης Antisol®.
Εάν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς (χα-
μηλή σχετική υγρασία αέρα, άνεμος, ήλιος, κ.τ.λ.), το
χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων ωρίμανσης
θα πρέπει να παρατείνεται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που
έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανι-
κά.

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

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οι-
κολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με
την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

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