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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-905 W
ΡΗΤΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΥΠΟ-
ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sikagard®-905 W είναι έτοιμη προς χρήση, υδατι-
κής βάσης ρητίνη για προστασία έναντι υγρασίας και 
επιφανειακός σταθεροποιητής υποστρώματος δια 
εμποτισμού. Το Sikagard®-905 W γίνεται διαφανές με-
τά την ωρίμανση. Το Sikagard®-905 W αποτρέπει 
επίσης την ανάπτυξη μούχλας και άλλων μικροοργανι-
σμών.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Sikagard®-905 W χρησιμοποιείται για αποτροπή 
εμφάνισης υγρασίας σε σοβατισμένες ή επιχρισμένες 
επιφάνειες, τούβλα ή πέτρα. Λόγω του χαμηλού της 
ιξώδους, διεισδύει βαθιά στο υπόστρωμα και σχημα-
τίζει ένα αόρατο, υδατοστεγανό φράγμα.

Προστατεύει έναντι της δημιουργίας αλάτων στην 
επιφάνεια

▪

Προλαμβάνει την ανάπτυξη μούχλας μειώνοντας την 
υδατοαπορρόφηση

▪

Προστατεύει έναντι υγρασίας και σταθεροποιεί το 
υπόστρωμα

▪

Το Sikagard®-905 W χρησιμοποιείται επίσης ως επι-
φανειακός σκληρυντής για αδύναμα και σκονισμένα 
υποστρώματα, τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτε-
ρικές εφαρμογές. 
Το Sikagard®-905 W μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερ-
γασίες αποκατάστασης ως αστάρι για τη βελτίωση 
αδύναμων ή σκονισμένων υποστρωμάτων πριν τη βα-
φή τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πολύ χαμηλού ιξώδους▪
Σχεδόν διάφανο μετά την ωρίμανση▪
Μπορεί να επικαλυφθεί με βαφές ή ταπετσαρία▪
Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά▪
Δεν περιέχει βιοκτόνο ή άλλο συστατικό ενάντια σε 
αναπτυξη μούχλας

▪

Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία ▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία 2 και 5 l δοχείο

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, γαλακτώδες

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξη-
ρές συνθήκες και θερμοκρασίες άνω των +5°C. Προστατέψτε το από τον 
παγετό και από υπερβολική θερμότητα.

Πυκνότητα 1,01 kg/l
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Γενικά απαιτούνται 0,2 έως 0,3 l/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πορώδες 
του υποστρώματος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πριν την εφαρμογή του υλικού απομακρύνετε υπάρ-
χουσες βαφές, ταπετσαρίες ή επιστρώσεις που πα-
ρουσιάζουν φθορές από υγρασία.  
Απομακρύνετε κάθε εμφανές ίχνος από άλατα, 
μούχλα ή άλλους μικροοργανισμούς 

Βουρτσίστε το υπόστρωμα επιμελώς▪
Καθαρίστε με καθαρό νερό▪
Αφήστε το υπόστρωμα να στεγνώσει επιφανειακά 
πριν την εφαρμογή  

▪

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το Sikagard®-905 W είναι έτοιμο για χρήση. Ανακι-
νήστε το δοχείο πριν την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε Sikagard®-905 W με πινέλο ή ρολό, εξα-
σφαλίζοντας πλήρη εμποτισμό, βουρτσίζοντας ή ρο-
λάροντας επιμελώς στο υπόστρωμα. Σε υψηλής απορ-
ροφητικότητας υποστρώματα, ενδέχεται να απαιτη-
θεί και δεύτερη στρώση. Αφήστε την πρώτη στρώση 
να ωριμάσει πριν εφαρμόσετε την επόμενη.

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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το Sikagard®-905 W δεν μπορεί να αποτρέψει 
βλάβες λόγω του φαινόμενου της επιφανειακής συ-
μπύκνωσης σε ψυχρούς τοίχους (π.χ. δωμάτια ανε-
παρκούς αερισμού).

▪

Το Sikagard®-905 W δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη βελτίωση επιφανειών που έχουν υποστεί ση-
μαντικές βλάβες και απαιτούν ολική επαναδιαμόρ-
φωση προφίλ και επίχριση (π.χ. αστοχίες σαθρών 
επιχρισμάτων, κ.τ.λ.).

▪

Σε περιπτώσεις που δεν θα ακολουθήσει βαφή, το 
Sikagard®-905 W ίσως να επηρεάσει ελαφρώς το 
οπτικό αποτέλεσμα. Διεξάγετε πάντα προκαταρτικές 
δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή.

▪

Αφήστε το Sikagard®-905 W να ωριμάσει πλήρως, 
χωρίς να κολλάει η επιφάνεια πριν την εφαρμογή 
της επόμενης στρώσης βαφής ή της ταπετσαρίας.

▪

Σε περίπτωση που ακολουθεί ταπετσαρία, χρησιμο-
ποιήστε συγκολλητικό υλικό ταπετσαριών σχεδια-
σμένο για μη-πορώδη υποστρώματα.

▪

Σε περίπτωση που η επόμενη επίστρωση είναι πλε-▪

νόμενη ταπετσαρία, χρησιμοποιήστε συγκολλητικό 
υλικό που να ανθίσταται στη μούχλα.

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.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγι-
στη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία 
προϊόντος  IIA / g τύπος wb) την οποία έχει το προϊόν 
έτοιμο για χρήση είναι 30g/l (Οριακές τιμές 2010). Η 
μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikagard®-905 W 
είναι περίπου 0 g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο 
για χρήση.

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-
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δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
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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