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Sika® 2 
Ακαριαίας Δράσης Επιταχυντής Πήξης Κονιαμάτων  

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το Sika® 2 είναι υγρός επιταχυντής πήξης, ο οποίος επιτρέπει ακαριαία πήξη 
τσιμεντοκονιαμάτων. 

Εφαρμογές Το Sika® 2 χρησιμοποιείται για την άμεση σφράγιση διεισδύσεων νερού υπό πίεση 
σε σκυρόδεμα, πέτρες και τοιχοποιία. 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή   

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, μπλε 

Συσκευασία Δοχεία 5 kg 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής 

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή 
σφραγισμένη συσκευασία σε χώρο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. 
Εάν το υλικό κρυσταλλωθεί, να θερμανθεί αργά σε μέγιστη θερμοκρασία +400C και 
να αναμιχθεί ξανά πριν τη χρήση του. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα 1,250 – 1,285 kg/l 

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Λεπτομέρειες 
εφαρμογής  

Κατανάλωση / 
Δοσολογία Περίπου 200-400 gr Sika® 2 / kg τσιμέντου 

Οδηγίες εφαρμογής  
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Μέθοδος Εφαρμογής Για βέλτιστα αποτελέσματα είναι απαραίτητο η περιοχή που θα σφραγιστεί με 
τσιμεντοκονίαμα προετοιμασμένο με Sika® 2 να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από 
χαλαρά και σαθρά τμήματα ή άλλου είδους εναποθέσεις. 
Κατά προτίμηση χρησιμοποιείστε τσιμέντο Portland πρόσφατης παραγωγής. 

Το Sika® 2 πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο ή μέγιστα αραιωμένο σε αναλογία 
1:1 με νερό, ανάλογα με την πίεση και το ρυθμό εισροής υδάτων. 

Αρχικώς ανοίξτε και καθαρίστε το χώρο εισροής των υδάτων. Σε περίπτωση 
εισροής υδάτων υπό μεγάλη πίεση, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε κανάλι 
απορροής με μεταλλικό ή λαστιχένιο σωλήνα, στερεωμένο με τσιμεντοκονίαμα 
προετοιμασμένο με Sika® 4a (ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος του Sika® 
4a). 

Αδειάστε μία ποσότητα καθαρού ή αραιωμένου 1:1 με νερό Sika® 2 σε ένα 
μεταλλικό αναμικτήρα και σταδιακά προσθέστε μικρές ποσότητες τσιμέντου, 
εξασφαλίζοντας πλήρη ανάμιξη έως ότου παραχθεί ένα ομογενές μίγμα πλαστικής 
συνεκτικότητας. 

Δημιουργήστε μία «μπάλα» τσιμεντοκονιάματος με τα χέρια σας, πιέστε τη σταθερά 
έναντι της ρωγμής και κρατήστε τη έως ότου ξεκινήσει η φάση πήξης του 
τσιμεντοκονιάματος και το μίγμα σκληρυνθεί τελείως. 

Η σφράγιση μεγάλων ανοιγμάτων πρέπει να γίνεται σταδιακά, μειώνοντας την 
εξωτερική περίμετρο και δουλεύοντας από μέσα προς τα έξω. 

Προετοιμάστε μικρές ποσότητες τσιμεντοκονιάματος, βάσει του χρόνου πήξης και 
σφράγισης των περιοχών. Μην προσθέτετε νερό ή Sika® 2 στο τσιμεντόμιγμα αφού 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία πήξης. 

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. 

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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