
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sikagard®-790 All-in-One Protect
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sikagard®-790 All-in-One Protect αποτελεί προστα-
τευτικό εμποτισμό που έχει σχεδιαστεί για προστασία
πορωδών ορυκτών υποστρωμάτων ΟΛΩΝ των τύπων
από τη διείσδυση υδατικής βάσης υγρών και ελαίων
και για αποτροπή ή τη σημαντική μείωση των λε-
κέδων που προκαλούν αυτά. Το Sikagard®-790 All-in-
One Protect δε δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια και
συνεπώς είναι εντελώς αόρατο. Το Sikagard®-790 All-
in-One Protect επιτρέπει τη διάχυση υδρατμών και
προς τις δύο διευθύνσεις και ως αποτέλεσμα οι επε-
ξεργασμένες επιφάνειες διατηρούν τη συνήθη, υγιή,
υγροθερμική τους συμπεριφορά.
Το Sikagard®-790 All-in-One Protect επίσης καθιστά
ευκολότερη την απομάκρυνση graffiti που θα ψεκα-
στεί στην επιφάνεια (με χρήση κατάλληλων καθαρι-
στικών).

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Sikagard®-790 All-in-One Protect μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για προστασία προσόψεων, δαπέδων και
στεγών κατασκευασμένων από όλα τα συνήθη ορυ-
κτά κατασκευαστικά υλικά, όπως:

Φυσικοί λίθοι όπως γρανίτης, ασβεστόλιθος, μάρμα-
ρο, κ.τ.λ., καθώς επίσης και τεχνητοί ή ανακατασκευ-
ασμένοι λίθοι

▪

Πλακίδια terracotta, πηλού / τσιμεντοειδούς βάσης
πλακίδια οροφής

▪

Σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, σοβάς, κ.τ.λ.▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Παρέχει προστασία ενάντια στη διείσδυση νερού και
ελαίων

▪

Παρέχει προστασία ενάντια στη δημιουργία λεκέδων▪
Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους προ-
σόψεων, δαπέδων και στεγών

▪

Κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα κοινά κατα-
σκευαστικά υλικά

▪

Παρέχει αόρατη προστασία - καμία αλλαγή στην εμ-
φάνιση του υποστρώματος

▪

Επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει▪
Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία▪
Μειώνει το πρόβλημα των graffiti, καθώς καθιστά
ευκολότερη την απομάκρυνσή τους

▪

Περιβαλλοντικά φιλικό - χαμηλές εκπομπές VOC▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χημική βάση Υδατικής βάσης φθοροπολυμερές

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία 1 και 5 lt

Εμφάνιση / Χρώμα Ελαφρώς κιτρινωπό υγρό

Διάρκεια ζωής ~12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξη-
ρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από τον παγετό.

Πυκνότητα ~1,01 g/cm3 στους 20°C

Σημείο ανάφλεξης >100°C
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Τιμή pH 5,8 στους 20°C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατανάλωση Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο και το πορώδες του υποστρώμα-

τος:
Τυπικά, σε ιδιαίτερα πορώδη υποστρώματα, μεταξύ 300 και 600 g/m2

ανά στρώση
▪

Τυπικά, σε υποστρώματα χαμηλού πορώδους, μεταξύ 50 και 200 g/m2

ανά στρώση
▪

Απόδοση Η απόδοση εξαρτάται από το πορώδες και τον τύπο του υποστρώματος.
Σαν οδηγός, η τυπική απόδοση είναι:
Υπόστρωμα Απόδοση σε m2 ανά lt
Σκυρόδεμα 3,00 έως 6,00
Terracotta 4,00 έως 6,00
Πλακίδια οροφής 6,00 έως 8,00
Ασβεστόλιθος 1,00 έως 2,00
Ψαμμίτης 0,50 έως 2,00
Τσιμεντοειδή επιχρίσματα 4,00 έως 6,00
Ιδιαίτερα πορώδη πετρώματα 0,50 έως 2,00
Πλάκες πεζοδρομίου 3,00 έως 6,00

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

Σημείο δρόσου Εφαρμόστε το Sikagard®-790 All-in-One Protect σε θερμοκρασία τουλάχι-
στον 2°C πάνω από το σημείο δρόσου

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

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για
χρήση

Η βέλτιστη προστασία επιτυγχάνεται μετά από 7 ημέρες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και
απαλλαγμένο από σκόνη και ρύπους. Χαλαρά ή σα-
θρά σωματίδια, υφιστάμενες επιστρώσεις και άλλοι
ρύποι όπως λάδια ή γράσο θα πρέπει επίσης να απο-
μακρύνονται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Sikagard®-790 All-in-One Protect είναι έτοιμο για
χρήση, αλλά πάντα θα πρέπει να ανακινείτε καλά το
κλειστό δοχείο πριν το άνοιγμα και τη χρήση.
Μην αραιώνετε το προϊόν και εφαρμόστε το άμεσα
στο υπόστρωμα μέχρι κορεσμού του με βούρτσα, ρο-
λό ή ψεκασμό χαμηλής πίεσης. Αυτό γίνεται βέλτιστα
με εφαρμογή σε 2 στρώσεις "νωπό σε νωπό". Μην
εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα υλικού και μην
αφήνετε στάσιμο υλικό να λιμνάσει στην επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Sikagard®-790 All-in-One Protect δεν απαιτεί ειδι-
κή τεχνική ωρίμανσης μετά την εφαρμογή του, αλλά
πρέπει να προστατεύεται από πιτσιλίσματα και βροχή
κατά τις πρώτες 24 ώρες από την εφαρμογή του.

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 αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Απομακρύνετε επιφανειακούς ρύπους / graffiti όσο το
δυνατόν συντομότερα. Όσο συντομότερα αυτοί απο-
μακρυνθούν, τόσο ευκολότερη θα είναι η διαδικασία.
Οικιακοί ρύποι και λεκέδες μπορούν να απομακρυ-
νθούν με νερό και/ή οικιακής χρήσης απορρυπαντικά.
Για απομάκρυνση των graffiti, ψεκάστε με κατάλληλο
καθαριστικό graffiti. Όπου αυτό ορίζεται και σύμφω-
να με τις οδηγίες του παραγωγού, αφήστε το καθαρι-
στικό να αντιδράσει και ακολούθως απομακρύνετε το
graffiti. Συνήθως αυτό γινεται με χρήση υδροβολής
(πίεσης περίπου 100 bars). Επαναλάβετε τη διαδικα-
σία εάν απαιτείται.
Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται και να συ-
ντηρούνται τακτικά για να διατηρούν την αρχική τους
εμφάνιση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
To Sikagard®-790 All-in-One Protect δεν πρέπει να
αραιώνεται πριν τη χρήση του.

▪

Το Sikagard®-790 All-in-One Protect δεν πρέπει να
αναμειγνύεται με οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

▪

Δεν είναι κατάλληλο για μη απορροφητικές επι-
φάνειες λίθων.

▪

Μην το εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης▪
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ή υπό ιδιαίτερα ζεστές καιρικές συνθήκες.
Κατά την εφαρμογή σε υποστρώματα σκούρας
απόχρωσης με περιορισμένη απορροφητικότητα θα
πρέπει να δίνεται προσοχή για να αποφευχθεί η δη-
μιουργία σκιών από ίχνη λιμνάζοντος υλικού. Μην
εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα, απομακρύνετε
πλήρως την πλεονάζουσα ποσότητα πριν την ξήραν-
ση του υλικού και σκουπίστε με νωπό πανί, χωρίς
χνούδι. Σκιές, που έχουν ήδη δημιουργηθεί, μπο-
ρούν συνήθως να απομακρυνθούν τρίβοντάς τες
απαλά με ένα στεγνό πανί, χωρίς χνούδι.

▪

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

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

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

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
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.

Sikagard-790All-in-OneProtect_el_GR_(08-2017)_1_1.pdf

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sikagard®-790 All-in-One Protect
Αύγουστος 2017, Έκδοση: 01.01
020405030010000106

3 / 3


