
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaTop®-10
ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών συμπολυμερούς
στυρενίου-ακρυλικού με ορυκτά πληρωτικά συστατι-
κά.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Ιδιαιτέρως κατάλληλο για χρήση ως αστάρι για το
προϊόν SikaDecor®-803 Nature

▪

Για χρήση σε ορυκτά υποστρώματα, τσιμεντοειδείς
επιστρώσεις και επί παλαιών κεραμικών πλακιδίων

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη και υαλώδη υπο-
στρώματα

▪

Αποτρέπει την απώλεια νερού στο υπόστρωμα▪
Οικονομικό▪
Αυξάνει την ανθεκτικότητα▪
Ανθεκτικό σε αλκαλικό pH▪
Έτοιμο για χρήση▪
Εύκολο στη χρήση▪
Για υποστρώματα με υψηλή περιεχόμενη υγρασία▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χημική βάση Συμπολυμερή στυρενίου-ακρυλικών με ορυκτά πληρωτικά υλικά

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία, 5 & 20 kg

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό κοκκινωπό με πληρωτικά συστατικά

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία
σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Προστα-
τέψτε από τον παγετό.

Πυκνότητα ~ 1,32 kg/I (+20 °C)

Ιξώδες ~ 13 770 mPas (+20 °C, Brookfield S64, 20 rpm)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διάταξη συστήματος Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων του: 

SikaDecor®-803 Nature: Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιη-
μένο με πολυμερή για αποκατάστα-
ση επιφανειών πριν την εφαρμογή
μικροτσιμέντων
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατανάλωση ~ 0,2 - 0,5 kg/m2/στρώση

Ορισμένα υποστρώματα ενδέχεται να απαιτήσουν μεγαλύτερη κατανάλω-
ση υλικού. Η κατανάλωση είναι θεωρητική και δε συνυπολογίζει οποια-
δήποτε επιπρόσθετη ποσότητα υλικού απαιτείται λόγω πορώδους επι-
φάνειας, προφίλ επιφανείας, αποκλίσεις επιπεδότητας, φύρα υλικού κ.α.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10 °C ελάχιστη /+30 °C μέγιστη
Η θερμοκρασία κατά την ωρίμανση δεν πρέπει να πέσει κάτω απο την
ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία.

Θερμοκρασία υποστρώματος +10 °C ελάχιστη /+30 °C μέγιστη
Η θερμοκρασία κατά την ωρίμανση δεν πρέπει να πέσει κάτω απο την
ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία.

Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος Μπορεί να εφαρμοστεί σε υποστρώματα με υψηλή περιεχόμενη υγρασία.
Δεν πρέπει να υπάρχει στάσιμο νερό. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ορα-
τά στεγνό.

Χρόνος ωρίμανσης Πριν την εφαρμογή SikaDecor®-803 Nature στο SikaTop®-10 αφήστε:
Θερμοκρασία υπο-
στρώματος

Ελάχιστα Μέγιστα

+20 °C 1 ώρα -

Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις
περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχε-
τική υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ποιότητα υποστρώματος
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και επαρκούς
αντοχής, καθαρό και απαλλαγμένο από όλους τους
ρύπους όπως λάδια, γράσα, επιστρώσεις, υλικά επι-
φανειακής επεξεργασίας, κ.τ.λ.
Προετοιμασία υποστρώματος
Το υπόστρωμα θα πρέπει να προετοιμάζεται μηχανι-
κά (π.χ. με νερό υπό πίεση ή αμμοβολή) για να επιτευ-
χθεί επιφάνεια ανοιχτής δομής.
Τα πλακίδια πρέπει να τρίβονται.
Απομακρύνετε τελείως τη σκόνη, τα χαλαρά τμήματα
και τα υλικά μειωμένης πρόσφυσης πριν την εφαρμο-
γή του ασταριού, κατά προτίμηση με σκούπα αναρ-
ρόφησης.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το SikaTop®-10 είναι έτοιμο για χρήση.
Αναδεύστε (ομογενοποιήστε) το υλικό πριν την εφαρ-
μογή του ανακινώντας το δοχείο για 1 λεπτό τουλάχι-
στον.
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές
στροφές (300 - 400 rpm).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε με βούρτσα ή ρολό για να εξασφαλιστεί η
μέγιστη διείσδυσή του επί του υποστρώματος και συ-
νεπώς η αποδοτικότητά του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία
κ α ι  τ ο ν  ε ξ ο π λ ι σ μ ό  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  μ π ο ρ ε ί  ν α
πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή
υλικό  που έχει  ωριμάσει  μπορεί  να  απομακρυνθεί
μόνο μηχανικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σε περιπτώσεις εφαρμογής κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες (με επικρατούσες θερμοκρασίες >
+25°C), διατηρήστε το SikaTop®-10 σε δροσερό χώ-
ρο πριν την εφαρμογή του.

▪

Σε περιπτώσεις εφαρμογής υπό συνθήκες χαμηλών
θερμοκρασιών (< +15°C) το προϊόν ενδέχεται να γίνει
περισσότερο ιξώδες και να μειωθεί η εργασιμότητά
του.

▪

Μην εφαρμόζετε προϊόν που έχει παγώσει.▪
Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται η διεξαγωγή
σε μία δοκιμαστική περιοχή.

▪

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-
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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, οι-
κολογικά, 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 οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, 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 υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον 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 Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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www.sika.gr | sika@gr.sika.com

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaTop®-10
Μάϊος 2017, Έκδοση: 01.01
020404030010000022

3 / 3


