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Sika® 1 
Στεγανωτικό Πρόσμικτο Κονιαμάτων Κανονικής Πήξης 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το Sika® 1 είναι ένα υγρό, έτοιμο για χρήση πρόσμικτο κονιαμάτων, το οποίο 
αντιδρά με τα συστατικά ενός τσιμεντοκονιάματος και σφραγίζει τους πόρους και τα 
τριχοειδή κενά του. Ενώ η στεγανότητα του κονιάματος αυξάνεται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, ταυτόχρονα το υπόστρωμα αφήνεται να αναπνεύσει. Επιπλέον τα 
παραγόμενα κονιάματα είναι ανθεκτικά σε αρνητικές πιέσεις. Το Sika® 1 δεν 
περιέχει χλωρίδια και δεν είναι τοξικό. 

Εφαρμογές Το Sika® 1 χρησιμοποιείται για παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων κανονικής 
πήξης σε τοιχοποιίες και κατασκευές σκυροδέματος σε: 
n Κατασκευές υπογείων με παρουσία θετικών και αρνητικών πιέσεων 
n Δεξαμενές 
n Κανάλια 
n Θαλάμους επιθεώρησης 
n Ανθρωποθυρίδες 
n Πισίνες 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

n Δεν επηρεάζει τον κανονικό χρόνο πήξης του κονιάματος 

n Ενώ εμποδίζει πολύ αποτελεσματικά την εισροή νερού, επιτρέπει στο 
υπόστρωμα να αναπνέει 

n Προσδίδει βελτιωμένη εργασιμότητα στο νωπό κονίαμα και αυξημένες μηχανικές 
αντοχές στο σκληρυμένο, καθώς καθιστά δυνατή τη μείωση της ποσότητας 
νερού που χρησιμοποιείται 

n Μειώνει την απορροφητικότητα και προσφέρει στεγανότητα 
n Έτοιμο για χρήση 
n Δεν περιέχει χλωρίδια και δεν είναι διαβρωτικό 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή   

Εμφάνιση / Χρώμα Ιξώδες υγρό, κιτρινωπό 

Συσκευασία Δοχεία 5 kg 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής 

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή 
σφραγισμένη συσκευασία σε χώρο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα 1,3 kg/l 
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Πληροφορίες 
Συστήματος  

Λεπτομέρειες 
εφαρμογής  

Κατανάλωση / 
Δοσολογία 

3% κ.β. τσιμέντου, ποσοστό που μεταφράζεται σε 3 kg Sika® 1 ανά 100 kg 
τσιμέντου ή 1 kg Sika® ανά 8-10 lt νερού 

Τοίχοι: Η κατανάλωση υπολογίζεται σε 600 gr / m2 ( πάχος στρώσης 25 mm). 

Δάπεδα: Η κατανάλωση υπολογίζεται σε 850 gr / m2 ( πάχος στρώσης 40 mm). 

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Τα υποστρώματα από σκυρόδεμα πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά 
χρησιμοποιώντας αμμοβολή ή εξοπλισμό απόξεσης για την απομάκρυνση της 
τσιμεντοεπιδερμίδας και για να επιτευχθεί προφίλ επιφανείας ανοιχτής δομής. 

Σκυρόδεμα μειωμένων αντοχών πρέπει να απομακρύνεται και επιφανειακές 
ατέλειες όπως οπές και κενά πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως. Προεξέχοντα 
τμήματα πρέπει να απομακρυνθούν, π.χ. με τρίψιμο. Σκόνη, χαλαρά και σαθρά 
υλικά πρέπει να απομακρύνονται πλήρως από όλες τις επιφάνειες πριν την 
εφαρμογή. 

Σε περιπτώσεις τυχόν εισροής νερού χρησιμοποιείστε Sika® 4a (ανατρέξτε στο 
φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος). 

Οδηγίες εφαρμογής  

Τρόπος εφαρμογής / 
Ανάμιξη 

Το Sika® 1 προστίθεται στο νερό ανάμιξης. 
Διαλύστε ένα μέρος Sika® 1 σε δέκα μέρη νερού σε ένα καθαρό δοχείο και αναμίξτε 
καλά. Για ευκολία αναμίξτε πρώτα ίσο όγκο Sika® 1 και νερού και μετά προσθέστε 
το υπόλοιπο νερό. 

Αναμίξτε με το μίγμα τσιμέντου-άμμου τουλάχιστον για 2-3 λεπτά ανάλογα με τον 
αναμικτήρα. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

 

Σημειώσεις Εφαρμογής Συνήθως εφαρμόζεται ως ενδιάμεση στρώση κονιάματος, αφού προηγηθεί πεταχτό 
με την προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης Sika® Latex. 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

n Η στρώση με Sika® 1 συνήθως εφαρμόζεται ως ενδιάμεση στρώση 
κονιάματος, αφού προηγηθεί πεταχτό με την προσθήκη βελτιωτικού 
πρόσφυσης Sika® Latex. 

n Συνήθης αναλογία τσιμέντου: άμμο κυμαίνεται από1:1 έως 1:3. Οι αναλογίες 
τσιμέντου προς άμμο για την προετοιμασία του κονιάματος αναφέρονται πάντα 
σε όγκους. 

n Συνιστώμενη άμμος κοκκομετρίας έως 3 mm. 

n Εφαρμόστε τις στρώσεις ‘νωπό σε νωπό’ 

n Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται 3 στρώσεις κονιάματος 

n Σε περιπτώσεις τελικής βαφής, μη χρησιμοποιήσετε Sika® 1 στην τελική 
στρώση 

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. 
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Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

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 Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 

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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