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Sikagard®-905 W 
 

Sikagard
®

-905 W 

Ρητίνη προστασίας έναντι υγρασίας και δημιουργίας αλάτων -  
επιφανειακός σταθεροποιητής υποστρώματος δια εμποτισμού 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το Sikagard
®
-905 W είναι έτοιμη προς χρήση, υδατικής βάση ρητίνη για προστασία 

έναντι της υγρασίας και επιφανειακός σταθεροποιητής υποστρώματος δια 
εμποτισμού. Το Sikagard

®
-905 W παραμένει καθαρό μετά την ωρίμανση. Το 

Sikagard
®
-905 W αποτρέπει επίσης την δημιουργία μούχλας και άλλων 

μικροοργανισμών.  

Εφαρμογές Το Sikagard
®
-905 W χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την υγρασία σε 

επιχρισμένες ή επενδυμένες επιφάνειες, τούβλα, πέτρες κ.τ.λ. Λόγω του χαμηλού 
ιξώδους του, διεισδύει σε μεγάλο βάθος του υποστρώματος και σχηματίζει ένα 
διάφανο φράγμα προστασίας έναντι της υγρασίας.  

 Προστατεύει έναντι της δημιουργίας αλάτων στην επιφάνεια 

 Προλαμβάνει την ανάπτυξη μούχλας 

 Προστατεύει έναντι υγρασίας και σταθεροποιεί το υπόστρωμα 

Το Sikagard
®
-905 W χρησιμοποιείται επίσης ως επιφανειακός σκληρυντής για 

αδύναμα ή σκονισμένα υποστρώματα, για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.  

Το Sikagard
®
-905 W μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες αποκατάστασης ως 

προεργασία για τη βελτίωση σαθρών ή σκονισμένων υποστρωμάτων. 

Χαρακτηριστικά/ 
Πλεονεκτήματα 

 Πολύ χαμηλού ιξώδους 

 Σχεδόν διάφανο μετά την ωρίμανση  

 Επιδέχεται τελικές στρώσεις με βαφές ή ταπετσαρίες 

 Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά 

 Ανθίσταται έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, γαλακτώδες λευκό 

Συσκευασία Δοχεία 2 και 5 lt 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και 
σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από τον παγετό σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες +5°C. Προστατέψτε το από υψηλές θερμοκρασίες.  
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Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Οσμή Χαρακτηριστική οσμή 

Πυκνότητα  1.01 kg/l 

Τιμή pH 7.5 ±1 

Ιξώδες Βελόνα Brookfield 1, ταχύτητα 60 rpm: ~ 3.9 mPa.s 

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής   

Κατανάλωση Γενικά από 0.2 έως 0.3 litres/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πορώδες του 
υποστρώματος.  

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Πριν την εφαρμογή του υλικού αφαιρέστε τις υπάρχουσες βαφές, ταπετσαρίες ή 
επιστρώσεις που παρουσιάζουν φθορές από την υγρασία.  

Αφαιρέστε κάθε εμφανές ίχνος από άλατα, μούχλα ή άλλους μικροοργανισμούς.  

- Βουρτσίστε το υπόστρωμα επιμελώς  

- Καθαρίστε με καθαρό νερό  

- Επιτρέψτε στο υπόστρωμα να στεγνώσει επιφανειακά πριν την εφαρμογή  

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C ελάχιστη. / +35°C μέγιστη. 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Ανάμειξη Το Sikagard
®
-905 W διατίθεται έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε το δοχείο πριν την 

χρήση.  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Εφαρμόστε το Sikagard
®
-905 W με πινέλο ή ρολό εξασφαλίζοντας πλήρη 

εμποτισμό, βουρτσίζοντας ή ρολάροντας επιμελώς στο υπόστρωμα. Σε υψηλής 
απορροφητικότητας υποστρώματα, μπορεί να απαιτηθεί μια δεύτερη στρώση. 
Επιτρέψτε στην πρώτη στρώση να ωριμάσει πριν εφαρμόσετε την επόμενη.  

Συντήρηση Εργαλείων Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό 
εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό 
που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

- Το Sikagard
®
-905 W  δεν είναι ικανό να αποτρέψει βλάβες λόγω του 

φαινόμενου της επιφανειακής συμπύκνωσης σε ψυχρούς τοίχους (π.χ. 
δωμάτια χαμηλού αερισμού). 

- Το Sikagard
®
-905 W  δε χρησιμοποιείται για τη βελτίωση επιφανειών που 

έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες και απαιτούν ολική 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 – πραγματοποιήστε πάντα 
προκαταρτικές δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή.  

- Επιτρέψτε στο Sikagard
®
-905 W να ωριμάσει πλήρως χωρίς τη δημιουργία 

κολλώδους επιφάνειας πριν την εφαρμογή της επόμενης επαλειφόμενης 
στρώσης ή της ταπετσαρίας.  

- Σε περίπτωση που ακολουθεί ταπετσαρία, χρησιμοποιήστε ένα συγκολλητικό 
υλικό ταπετσαριών σχεδιασμένο για μη-πορώδη υποστρώματα. 

- Σε περίπτωση που η επόμενη επίστρωση είναι πλενόμενη ταπετσαρία, 
χρησιμοποιήστε ένα συγκολλητικό υλικό που να ανθίσταται στη μούχλα.  
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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 διαφοροποιούνται 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 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. 

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. 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
2004/42 

VOC / ΠΟΕ – Οδηγία 
Decopaint 

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC / ΠΟΕ) (Κατηγορία προϊόντος IIA / g τύπος 

wb) είναι 50/30 (Χρονικά όρια 2007 / 2010) στη σύνθεση του έτοιμου προς χρήση 
προϊόντος. 

Η μέγιστη περιεκτικότητα του Sikagard
®
-905 W είναι σχεδόν 0.0 g/l στη σύνθεση 

του έτοιμου προς χρήση προϊόντος. 
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 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


