
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaCem® Désactivant 2-4
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΜΦΑΝΩΝ
ΑΔΡΑΝΩΝ. ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το SikaCem® Désactivant 2-4 είναι επιφανειακός επι-
βραδυντής σκυροδέματος υδατικής βάσης, για δη-
μιουργία επιφανειών με εμφανή αδρανή σε βάθος με-
ταξύ 2-4mm. Το SikaCem® Désactivant 2-4 διαθέτει
επιπλέον εξαιρετικά χαρακτηριστικά βελτιωτικού
ωρίμανσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το SikaCem® Désactivant 2-4 συνιστάται για χρήση σε
οριζόντιες διακοσμητικές επιφάνειες εμφανών αδρα-
νών, όπως:

Για ειδικό σχεδιασμό επιφανειών σκυροδέματος σε
δημόσιους χώρους (αστική χωροταξία), καθώς και σε
ιδιωτικά κτίσματα

▪

Σε χώρους κυκλοφορίας πεζών▪
Σε βεράντες▪
Περιμετρικά σε πισίνες▪
Οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένου αρχι-
τεκτονικού σχεδιασμού με εκτεθειμένα αδρανή

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το SikaCem® Désactivant 2-4 προσφέρει δυνατότητα
επιφανειακής επιβράδυνσης στοιχείων σκυροδέμα-
τος σε βάθος μεταξύ 2-4mm και προορίζεται για
χρήση σε τσιμεντοειδή μείγματα με μέγιστη κοκκομε-
τρία αδρανών μεταξύ 6-12mm.

Διαμορφώνει επιφάνεια ανάγλυφη, με εμφάνιση
αδρανών στην επιφάνεια

▪

Η επιφάνεια που διαμορφώνεται έχει υψηλή αντιο-
λισθητικότητα, προσφέροντας έτσι βελτιωμένο
επίπεδο ασφάλειας κατά την κυκλοφορία πεζών

▪

Η δράση του SikaCem® Désactivant 2-4 ως βελτιωτικό
ωρίμανσης σύμφωνα με το Γαλλικό πρότυπο NF P 18-
370 είναι εξαιρετική:

100% στις 6 ώρες▪
99% στις 24 ώρες▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συσκευασία Δοχείο 5 lt▪

Δοχείο 20 lt▪

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, μπλε

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Μετά το άνοιγμα η συσκευασία θα πρέπει να επανα-σφραγίζεται όσο το
δυνατόν συντομότερα και το περιεχόμενό της θα πρέπει να καταναλώνε-
ται το συντομότερο δυνατόν.

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, άφθαρτη και σφραγισμένη συσκευα-
σία, σε ξηρό και δροσερό μέρος και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και
+30°C. Προστατέψτε από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες.
Εάν το SikaCem® Désactivant 2-4 παγώσει, μπορεί να ανακτήσει τις αρχι-
κές του ιδιότητες μετά από αποθήκευση σε ζεστό μέρος και πλήρη ομογε-
νοποίησή του.
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Πυκνότητα ~ 1 kg/lt

Τιμή pH ~ 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατανάλωση 1 lt για 4-5m2

Θερμοκρασία περιβάλλοντος Η θερμοκρασία του υποστρώματος, του περιβάλλοντος και του προϊόντος
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και
+35°C.

Εξοπλισμός Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας ψεκαστήρα με μεταλλικό ακροφύσιο και
άνοιγμα 0,79mm και σε πίεση μεταξύ 2 έως 4 bars.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνιστάται να προετοιμάζετε μία επιφάνεια περίπου
1m² επί τόπου στο έργο, ούτως ώστε να αξιολογηθεί ο
βέλτιστος χρόνος εκκίνησης της έκπλυσης της συνολι-
κής επιφάνειας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προστατέψτε παρακείμενες επιφάνειες από τυχαία
διαρροή του υλικού κατά την εφαρμογή του χρησιμο-
ποιώντας πλαστικά φύλλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ομογενοποιείστε το προϊόν πριν την εφαρμογή.▪
Μετά την επιπέδωση του σκυροδέματος, ψεκάστε
ομοιόμορφα όλη την επιφάνειά του, εφαρμόζοντας
μία στρώση υλικού, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ψε-
κασμού με μεταλλικό ακροφύσιο.

▪

Για καλύτερα αποτελέσματα, διαβρέξτε την επι-
φάνεια με νερό πριν την εφαρμογή του υλικού και
αναμείνατε για λίγα λεπτά.

▪

Ξεπλύντε την επιφάνεια εφαρμόζοντας υδροβολή
υψηλής πίεσης (100 έως 150 bars μέγιστα). Ανάλογα
με τις καιρικές συνθήκες (άνεμος, ηλιακή ακτινοβο-
λία, θερμοκρασία) η απενεργοποίηση της επι-
φάνειας ξεκινά μεταξύ 5 και 24 ωρών από την εφαρ-
μογή.

▪

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκπλυσης,
εφαρμόστε κατάλληλη μεμβράνη ωρίμανσης (π.χ.
Sika® Antisol®).

▪

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σε περίπτωση βροχής εντός 3 ωρών από την εφαρ-
μογή του συνιστάται επανα-εφαρμογή του υλικού.  

▪

Εάν κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης του υλικού
από την επιφάνεια του σκυροδέματος συμπαρα-
σύρονται αδρανή, μειώστε την πίεση του νερού ή
αναμείνατε κι άλλο χρονικό διάστημα.

▪

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-
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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