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Sikaflex®-11 FC

Sikaflex®-11 FC 
Σφραγιστικό / Ελαστικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ενός 
συστατικού 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το Sikaflex®-11 FC είναι ενός συστατικού, σφραγιστικό πολυουρεθάνης, υψηλού 
µέτρου ελαστικότητας. 
Το Sikaflex®-11 FC χρησιµοποιείται για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές. 

Εφαρµογές Σε αρµούς στη βιοµηχανία κατασκευών, ειδικότερα όπου απαιτείται µεγάλο µέτρο 
ελαστικότητας και µικρή ικανότητα µετακίνησης, σε αρµούς µε µικρή ή µεσαία 
κινητικότητα. 

� Αρµοί σύνδεσης µεταξύ δαπέδων / κλιµάκων και τοίχου 

� Αρµοί σύνδεσης µεταξύ δαπέδου και µηχανηµάτων 

� Σφράγιση ραφών / σφράγιση αγωγών σωλήνων / συστήµατα εξαερισµού 

� Σε παντός είδους µεταλλικές και ξύλινες κατασκευές 
Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήµατα 

� Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά κατασκευαστικά υλικά 

� Υψηλή αντοχή σε σχίσιµο 

� Υψηλό µέτρο ελαστικότητας 
� ∆εν κρεµάει 
� Κινητικότητα αρµού 15% 

∆οκιµές  

Εγκρίσεις / Πρότυπα Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πιστοποιητικού ISEGA για τρόφιµα. 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εµφάνιση / Χρώµα Λευκό, γκρι σκυροδέµατος, µαύρο 

Συσκευασία Φύσιγγες 310 ml, 12 φύσιγγες ανά κουτί 
Σωληνάρια 600 ml, 20 σωληνάρια ανά κουτί 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
∆ιάρκεια ζωής 

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθηκευµένο στην αρχική ακέραιη 
κλειστή συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και προστατευµένο από την άµεση ηλιακή 
ακτινοβολία σε θερµοκρασίες µεταξύ +10°C και +25°C. 
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Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χηµική βάση Πολυουρεθάνη ενός συστατικού που ωριµάζει µε την υγρασία 

Πυκνότητα ~ 1.3 kg/l (χρώµα γκρι σκυροδέµατος) (DIN 53 4793) 

Χρόνος ∆ηµιουργίας 
Επιδερµίδας 

~ 60 λεπτά (+23°C / 50% Σ.Υ.) 

Ταχύτητα Ωρίµανσης ~ 3 mm/24 ώρες (+23°C / 50% Σ.Υ.) 

Κινητικότητα Αρµού 15% 

∆ιαστάσεις Αρµού Ελάχιστο πλάτος= 10 mm / µέγιστο πλάτος= 30 mm 

Ροή Κρέµασης 0 mm, πολύ καλή (DIN EN ISO 7390) 

Θερµοκρασία 
Λειτουργίας 

-40°C έως +70°C 

Μηχανικές / Φυσικές 
Ιδιότητες  

Αντοχή σε Σκίσιµο ~ 7 N/mm (+23°C / 50% Σ.Υ.) (DIN 53 515) 

Σκληρότητα Shore A ~ 40 µετά από 28 µέρες (+23°C / 50% Σ.Υ.) (DIN 53 505) 

Μέτρο Ελαστικότητας ~ 0.7 N/mm2 σε 100% επιµήκυνση (23°C / 50% Σ.Υ.) (DIN EN ISO 8340) 

Επιµήκυνση Θραύσης ~ 400% (+23°C / 50% Σ.Υ.) (DIN 53 504) 

Ελαστική Επαναφορά > 70% (+23°C / 50% Σ.Υ.) (DIN EN ISO 7389 B) 

Αντοχή  

Χηµική Αντοχή Αντέχει σε νερό, θαλασσινό νερό, αραιά αλκαλικά διαλύµατα, τσιµεντοειδή και 
απορρυπαντικά αραιωµένα σε ουδέτερο νερό. 

∆εν αντέχει στο οινόπνευµα, τα οργανικά οξέα, τα συµπυκνωµένα αλκάλια και τα 
συµπυκνωµένα οξέα, τους χλωριωµένους και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες 
(καύσιµα). 

Πληροφορίες 
Συστήµατος  

Λεπτοµέρειες 
Εφαρµογής  

Ο αρµός πρέπει να σχεδιασθεί έτσι ώστε το σφραγιστικό να µπορεί να παραλάβει 
την κινητικότητά του. Εν γένει το πλάτος του αρµού πρέπει να είναι > 10 mm και  
< 35 mm. Πρέπει να τηρείται ο λόγος του πλάτους προς το βάθος περίπου 1 : 0.8 
(για αρµούς δαπέδων). 

Οι αρµοί πρέπει να διαστασιολογούνται σωστά από το µελετητή και τον ανάδοχο 
του έργου σύµφωνα µε τους τυπικούς κατασκευαστικούς κανόνες, καθώς αλλαγές 
δεν είναι πλέον εφικτές µετά από την κατασκευή. Βάση για τον υπολογισµό του 
αναγκαίου πλάτους αρµού αποτελούν οι τεχνικές χαρακτηριστικές τιµές του 
σφραγιστικού αρµού και των παρακείµενων οικοδοµικών υλικών, η έκθεση των 
οικοδοµικών στοιχείων, η κατασκευαστική µέθοδός τους και το µέγεθός τους. 
Αρµοί < 10 mm προορίζονται για τον έλεγχο των ρωγµών και ως εκ τούτου δεν είναι 
αρµοί κίνησης. Οι αναφερόµενες τιµές αφορούν το πλάτος αρµού κατά το χρόνο της 
εφαρµογής του σφραγιστικού υλικού (τιµή αναφοράς +10°C). 

Κατανάλωση κατά προσέγγιση 

Πλάτος αρµού 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 

Βάθος αρµού 10 mm 12 - 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 

Μήκος αρµού/ 600 ml ~ 6 m ~ 2.5 - 3.0 m ~ 1.8 m ~ 1.2 m ~ 0.8 m 

Κατανάλωση /  
Σχεδιασµός Αρµών 

Μήκος αρµού/ 310 ml ~ 3 m ~ 1.5 m ~ 0.9 m ~ 0.6 m ~ 0.4 m 
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 Ελάχιστο πλάτος αρµού για περιµετρικούς αρµούς παραθύρων: 10 mm 

Υποστήριξη: Χρησιµοποιείστε µόνο κορδόνια υποστήριξης κλειστού τύπου αφρού 
πολυαιθυλενίου. 

Ποιότητα Υποστρώµατος Καθαρό και ξηρό, οµογενές, απαλλαγµένο από λιπαρές ουσίες, σκόνη και χαλαρά 
τµήµατα. Βαφές και επιδερµίδα σκυροδέµατος θα πρέπει να αφαιρούνται. 

Προετοιµασία 
Υποστρώµατος / 
Αστάρωµα 

Μη πορώδη υποστώµατα: 
π.χ. Μέταλλα, ηλεκτροστατικές βαφές κτλ. πρέπει να καθαρίζονται µε ένα λεπτό 
λειαντικό πανάκι και Sika® Cleaner-205 σε ένα καθαρό πανί. 
Μετά από ελάχιστο χρόνο ξήρανσης 15 λεπτών εφαρµόστε Sika® Primer-3 Ν µε 
πινέλο. 
Πριν τη σφράγιση αφήστε ελάχιστο χρόνο αναµονής 15 λεπτών (µέγιστο 8 ώρες). 
Για PVC χρησιµοποιείστε Sika® Primer 215. 
Πριν τη σφράγιση αφήστε χρόνο ξήρανσης τουλάχιστον 15 λεπτών (µέγιστα 8 
ώρες). 
Πορώδη υποστρώµατα: 
π.χ. Σκυρόδεµα, αεριοσκυρόδεµα και τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, κονιάµατα, τούβλο, 
κτλ. πρέπει να ασταρωθούν µε Sika® Primer-3 Ν χρησιµοποιώντας πινέλο. 
Πριν τη σφράγιση αφήστε ελάχιστο χρόνο ξήρανσης τουλάχιστον 15 λεπτών 
(µέγιστα 8 ώρες). 
Σηµαντική σηµείωση: Γενικά, τα αστάρια χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της 
πρόσφυσης. ∆εν υποκαθιστούν σε καµία περίπτωση τον καθαρισµό του 
υποστρώµατος, ούτε βελτιώνουν σηµαντικά την αντοχή του. 

Τα αστάρια βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και επιµηκύνουν το χρόνο λειτουργίας 
ενός σφραγισµένου αρµού. 

Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε τη λίστα των Sika® Primer. 

Συνθήκες Εφαρµογής / 
Περιορισµοί  

Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος 

+5°C ελάχιστη / +40°C µέγιστη 

Θερµοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C ελάχιστη / +40°C µέγιστη 

Υγρασία Υποστρώµατος Το υπόστρωµα πρέπει να είναι ξηρό 

Οδηγίες Εφαρµογής  

Μέθοδος Εφαρµογής / 
Εργαλεία 

Το Sikaflex®-11 FC είναι έτοιµο προς χρήση. 

Μετά από κατάλληλη προετοιµασία του αρµού και του υποστρώµατος, εισάγετε το 
κορδόνι υποστήριξης στο απαιτούµενο βάθος και εφαρµόστε αστάρι αν είναι 
απαραίτητο. Εισάγετε τη φύσιγγα / το σωληνάριο στο πιστόλι και σταθερά εξάγετε 
το Sikaflex®-11 FC στον αρµό, εξασφαλίζοντας ότι το σφραγιστικό βρίσκεται σε 
πλήρη επαφή µε τις παρειές του αρµού. Γεµίστε τον αρµό, αποφεύγοντας τον 
εγκλεισµό αέρα. Το Sikaflex®-11 FC πρέπει να πιέζεται σταθερά ενάντια στις 
παρειές του αρµού για να εξασφαλιστεί καλή πρόσφυση. 

Ταινίες µασκαρίσµατος πρέπει να χρησιµοποιούνται όπου χρειάζονται ακριβείς 
γραµµές αρµών. Αποµακρύνετε την ταινία ενόσω το σφραγιστικό είναι ακόµα νωπό. 
Λειάνετε τον αρµό µε λειαντικό υγρό για τέλεια επιφάνεια σφραγιστικού. 

Καθαρισµός εργαλείων Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και εξαρτήµατα εφαρµογής µε Sika® Remover-208 / 
Sika® TopClean-T αµέσως µετά τη χρήση. Σκληρυµένο / ώριµο υλικό µπορεί να 
αποµακρυνθεί µόνο µε µηχανικά µέσα. 
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Σηµειώσεις Εφαρµογής / 
Περιορισµοί 

Γενικώς τα ελαστικά σφραγιστικά υλικά δεν πρέπει να βάφονται! 
Βαφές συµβατές µε το σφραγιστικό µπορούν να καλύψουν τις πλευρές του αρµού 
το πολύ κατά 1 mm. Η συµβατότητα πρέπει να ελέγχεται σύµφωνα µε 
DIN 52 452-2. 

Τυχόν φαινόµενα διαφοροποίησης της τελικής απόχρωσης του υλικού µπορεί να 
οφείλονται στην επίδραση χηµικών ουσιών, υψηλών θερµοκρασιών, υπεριώδους 
ακτινοβολίας (κυρίως στη λευκή απόχρωση). Χρωµατική αλλαγή δεν επηρεάζει την 
τεχνική και προστατευτική απόδοση του προϊόντος. 
Πριν το χρησιµοποιήσετε σε φυσική πέτρα επικοινωνήστε µε το Τεχνικό Τµήµα της 
Εταιρείας. 
Να µη χρησιµοποιείτε το Sikaflex®-11 FC σα σφραγιστικό τζαµιών, σε ασφαλτικά 
υποστρώµατα, φυσικά ελαστικά, EPDM ή σε κατασκευαστικά υλικά τα οποία 
µπορεί να απελευθερώσουν λάδια, πλαστικοποιητές ή διαλύτες που µπορούν να 
επιτεθούν στο σφραγιστικό. 

Να µη χρησιµοποιείτε το Sikaflex®-11 FC για σφράγιση σε πισίνες. 
∆εν είναι κατάλληλο για αρµούς υπό πίεση νερού ή µε µόνιµη εµβάπτινση σε νερό. 

Βάση Μετρήσιµων 
Τιµών 

Όλα τα τεχνικά δεδοµένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιµές. Τα πραγµατικά µετρούµενα µεγέθη 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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 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτοµαγιάς 15 
Κρυονέρι 145 68 
Αθήνα-Ελλάδα 

Τηλ. +30 210 8160600 
Fax +30 210 8160606 
Email: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


