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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-01 Primer
ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΕΠΙ-
ΠΕΔΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ Η ΚΟΛΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sikafloor®-01 Primer είναι 1-συστατικού, υδατικής 
βάσης, συνθετική ρητίνη που αραιώνεται με νερό και 
χρησιμοποιείται για αστάρωμα τσιμεντοειδών, ξύλι-
νων και ασφαλτικής μαστίχας υποστρωμάτων. Εφαρ-
μόζεται πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονια-
μάτων δαπέδων και συγκολλητικών πλακιδίων με 
στόχο τη μείωση της απορροφητικότητας και τη βελ-
τίωση της πρόσφυσης. Είναι κατάλληλο για εσωτερική 
χρήση.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Σαν αστάρι για:

Μείωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος▪
Βελτίωση της πρόσφυσης σε λεία και σταθερά υπο-
στρώματα

▪

Προστασία του υποστρώματος έναντι περιεχόμενης 
υγρασίας τσιμεντοειδών αυτοεπιπεδούμενων κονια-
μάτων και συγκολλητικών πλακιδίων

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Βελτιώνει την πρόσφυση σε λεία και σταθερά υπο-
στρώματα

▪

Προστατεύει το υπόστρωμα από την υγρασία των 
κονιαμάτων εξομάλυνσης

▪

Χαμηλή κατανάλωση / υψηλή καλυπτικότητα▪
Κατάλληλο για εφαρμογές με συστήματα ενδοδα-
πέδιας θέρμανσης

▪

Σύντομος χρόνος αναμονής▪
Περιορίζει την παραγωγή σκόνης του υποστρώματος▪
Συμβατό με τα προαναφερθέντα υποστρώματα▪
Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών▪
Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό▪
Μπορεί να αραιωθεί με νερό▪
Έτοιμο για χρήση▪
Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610▪

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IBU Environmental Product Declaration (EPD)▪
Ταξινόμηση εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσε-
ων (VOC) σύμφωνα με GEV-Emicode EC1PLUS

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Συνθετικό διάλυμα διασποράς

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία 5 & 10 kg

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, μπλε

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη 
και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 
+5°C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη 
συσκευασία. Υλικό που έχει αραιωθεί με νερό πρέπει να χρησιμοποιείται 
εντός μίας εβδομάδας.
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Πυκνότητα ~ 1,0 kg/l

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποστρώματα Συμβατά υποστρώματα:
Σκυρόδεμα▪
Τσιμεντοειδή κονιάματα▪
Κονιάματα γύψου (ανυδρίτη)▪
Παλαιά υποστρώματα με υπολείμματα συγκολλητικών ανθεκτικών σε 
νερό

▪

Κόντρα πλακέ και μοριοσανίδες▪
Κεραμικά πλακίδια▪
Κονιάματα ασφαλτικής μαστίχας κατηγορίας IC 10 και IC 15 σύμφωνα με 
EN 13 813

▪

Για άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εται-
ρείας

▪

Αναλογία ανάμειξης Υπόστρωμα Αραίωση Sikafloor®-01 Primer : νερό
Τσιμεντοειδή κονιάματα ή σκυρόδε-
μα

1 kg Sikafloor®-01 Primer : 3 L νερό

Κονιάματα γύψου ανυδρίτη 1 kg Sikafloor®-01 Primer: 1 L νερό
Κεραμικά πλακίδια, παλαιά & ανθε-
κτικά σε νερό υπολείμματα συγκολ-
λητικών, μοριοσανίδες και επεξερ-
γασμένη ξυλεία, κονιάματα ασφαλ-
τικής μαστίχας

Εφαρμόστε Sikafloor®-01 Primer 
αναραίωτο

Κατανάλωση ~70 g/m2

Η ανωτέρω τιμή είναι θεωρητική και δε συνυπολογίζει επιπλέον υλικό 
που ενδέχεται να απαιτηθεί λόγω πορώδους υποστρώματος, προφίλ υπο-
στρώματος, διακυμάνσεων επιπεδότητας, κ.τ.λ.

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

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

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη Πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων και 
κολλών πλακιδίων αναμείνατε:
Υπόστρωμα Χρόνος αναμονής
Τσιμεντοειδή κονιάματα ή σκυρόδε-
μα

~10 λεπτά

Κονιάματα γύψου (ανυδρίτη)* ~10 λεπτά
Κονιάματα γύψου (ανυδρίτη)** ~24 ώρες
Κόντρα πλακέ και μοριοσανίδες ~2 ώρες
Κεραμικά πλακίδια, παλαιά συγκολ-
λητικά ανθεκτικά σε νερό, κονιάμα-
τα ασφαλτικής μαστίχας

~12 ώρες

*Επίστρωση κονιαμάτων εξομάλυνσης βάσεως γύψου ανυδρίτη
**Επίστρωση κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης
Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβολές στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχε-
τική υγρασία. Παρακαλούμε ανατρέξτε επίσης και στα φύλλα ιδιοτήτων 
των αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοειδών κονιαμάτων δαπέδου ή των κολ-
λών πλακιδίων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γενικά: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμπαγές, δο-
μικά σταθερό, καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από 
υπολείμματα που μειώνουν την πρόσφυση, όπως π.χ. 
σκόνη, ρύπους, λάδια, λιπαρές ουσίες, τσιμεντοεπι-
δερμίδα, κεριά, βερνίκια, παλαιά συγκολλητικά, βα-
φές, κ.τ.λ. Σκόνη, σαθρά και χαλαρά προσκολλημένα 
σωματίδια πρέπει να απομακρύνονται εντελώς πριν 
την εφαρμογή του Sikafloor®-01 Primer, κατά προ-
τίμηση με σκούπα αναρρόφησης.
Σκυρόδεμα/ τσιμεντοειδή κονιάματα δαπέδων: 
Πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά, χρησιμοποιώ-
ντας κατάλληλες τεχνικές όπως αμμοβολή, τρίψιμο, 
απόξεση ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. Γεμίστε κενά 
και κοιλότητες με κατάλληλα επισκευαστικά προϊόντα 
επισκευών δαπέδου Sika®.
Κονιάματα ανυδρίτη γύψου: Το υπόστρωμα πρέπει 
να είναι εντελώς επίπεδο και να διαμορφώνει εντε-
λώς λεία επιφάνεια. Γεμίστε κενά και κοιλότητες με 
κατάλληλα επισκευαστικά προϊόντα επισκευών δα-
πέδου Sika®.
Ξύλινα υποστρώματα: Ξύλινα υποστρώματα, κόντρα 
πλακέ ή μοριοσανίδες πρέπει να είναι στερεωμένα 
στο υπόστρωμα. Απομακρύνετε ανισοσταθμίες χρησι-
μοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό πλαναρίσματος.
Κεραμικά πλακάκια: Πρέπει να είναι σταθερά και 
ασφαλώς επικολλημένα. Αντικαταστήστε χαλαρά προ-
σκολλημένα. Τρίψτε/εκτραχύνετε επιφάνειες για να 
αφαιρέσετε την εφυάλωση.
Μαγνησιακά κονιάματα: Το υπόστρωμα πρέπει να 
ασταρώνεται με Sikafloor®-02 Primer. Ανατρέξτε στο 
φύλλο ιδιοτήτων του υλικού.
Άλλα υποστρώματα: Επικοινωνήστε με το Τεχνικό 
Τμήμα της Sika.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ανακινήστε ή αναδεύστε το Sikafloor®-01 Primer πριν 
την εφαρμογή. Εάν απαιτείται αραίωση με νερό, 
αδειάστε την απαιτούμενη αναλογία Sikafloor®-01 
Primer σε ένα καθαρό δοχείο και προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες εφαρμογής όπως αυτές 
ορίζονται στις μεθόδους εφαρμογής, στα εγχειρίδια 
εφαρμογής και στις οδηγίες εργασίες, οι οποίες 
πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις πραγματικές 
συνθήκες του έργου. Εφαρμόστε αστάρι στο κατάλλη-
λα προετοιμασμένο υπόστρωμα με ρολό, πινέλο, 
βούρτσα ή κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού (αναλο-
γία ανάμειξης τουλάχιστον 1:1). Διασφαλίστε πως μία 
συνεχής, χωρίς πόρους στρώση καλύπτει το υπόστρω-
μα. Σε ιδιαιτέρως απορροφητικά υποστρώματα, εν-
δέχεται να απαιτηθεί και δεύτερη στρώση. Αποφύγε-
τε λίμνασμα του ασταριού. Τηρήστε τους χρόνους 
αναμονής/επικάλυψης πριν την εφαρμογή επόμενων 
στρώσεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να 
απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μην το εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανοδική 
υγρασία.

▪

Ανατρέξτε στο πεδίο των σημαντικών σημειώσεων 
στα φύλλα ιδιοτήτων των αυτοεπιπεδούμενων κο-
νιαμάτων Sika® ή των κολλών πλακιδίων που θα 
εφαρμοστούν επί της στρώσης του Sikafloor®-01 
Primer.

▪

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, 
οικολογικά, 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 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, 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 υπο-
δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
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και το 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 Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται 
κατόπιν ζήτησης.

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
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