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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 02 / 2008 

Sika®Aktivator PRO 
Ο ενεργοποιητής επιφανειών για όλες τις εποχές 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
Χημική βάση Ενισχυτικό πρόσφυσης διαλύτου 
Χρώμα  Άχρωμο  
Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) 0,74kg/l περίπου 
Ιξώδες2 (CQP 029-3 / ISO 3219) 2mPas περίπου 
Σημείο Ανάφλεξης (CQP 007-1 / ISO 13736) 4°C (40°F) 
Θερμοκρασία Εφαρμογής -10°C μέχρι 45°C(15°F -115°F) 
Εφαρμογή Απλώστε με καθαρό πανί 
Κατανάλωση 50ml/m2 περίπου 
Χρόνος ωρίμανσης (-10 ως 45°C )                                                ελάχιστος 
                                                                                                       μέγιστος 

3 λεπτά 
8 ώρες 

Αποθήκευση Σε κλειστό δοχείο σε δροσερό 
και ξηρό μέρος  

Διάρκεια ζωής  9 μήνες 
1)CQP = Διαδικασίες Ποιότητας Εταιρείας                                                                              2) 23°C(73°F) / 50% σχετική υγρασία.      
                                 
 
Περιγραφή 
Το Sika®Aktivator Pro είναι ένα 
μοναδικό σύστημα προετοιμασίας 
επιφανειών για την αντικατάσταση 
παρμπρίζ. Είναι ειδικά σχεδιασμέ-
νο για την βελτίωση της πρόσφυ-
σης στις επιφάνειες στον τομέα της 
αντικατάστασης παρμπρίζ. Το 
Sika®Aktivator Pro επιτρέπει στα-
θερή διαδικασία εφαρμογής για 
όλο το χρόνο, χωρίς ειδικές απαι-
τήσεις κατά τους χειμερινούς μή-
νες. Με την νέα μέθοδο εφαρμογής 
του ενός περάσματος, απλοποιεί-
ται η διαδικασία εφαρμογής, αυξά-
νεται η ταχύτητα εργασίας και 
έχουμε σαν αποτέλεσμα καλύτερη 
ποιότητα εργασίας και αυξημένη 
ασφάλεια. 
Το μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος 
εφαρμογής σε συνδυασμό με τον 
πολύ μικρό χρόνο στεγνώματος, το 
κάνουν κατάλληλο για χρήση όλο 
το χρόνο, τόσο για εσωτερικούς 
χώρους όσο και για εξωτερικούς. 
 Το Sika®Aktivator Pro παράγεται 
σύμφωνα με το σύστημα διασφάλι-
σης ποιότητας  ISO 9001 / 14001 
και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα 
responsible care. 

 
Πεδία Εφαρμογής 
Το Sika®Aktivator Pro έχει σχεδια-
στεί ειδικά για τον τομέα της αντι-
κατάστασης παρμπρίζ.  
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο 
για χρήση μόνο από έμπειρους 
επαγγελματίες. Αν το προϊόν χρη-
σιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές 
πέραν της αντικατάστασης παρ-
μπρίζ, τότε πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν πειραματικές δόκιμες 
πριν από τη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέθοδος Εφαρμογής 
Διαβρέξτε ένα καθαρό πανί που 
δεν αφήνει ίνες και χνούδι με το 
Sika®Aktivator Pro και περάστε  με 
αυτό τις επιφάνειες που πρόκειται 
να συγκολληθούν προς μία 
κατεύθυνση. Εφαρμόστε το Si-
ka®Aktivator Pro επιμελώς και 
χωρίς να το σκουπίσετε ξανά. Η 
ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 
περιβάλλοντος και υποστρώματος 
είναι μεταξύ -10 και 45°C. 
Εκτεταμένη έκθεση σε 
ατμοσφαιρική υγρασία θα 
μετατρέψει το Sika®Aktivator Pro 
σε ανενεργό. Το προϊόν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται εντός 30 
ημερών από την ημερομηνία που 
ανοίχτηκε. Μετά από αυτό το 
χρονικό διάστημα ή αν το Si-
ka®Aktivator Pro γίνει, από 
διαφανές, αδιαφανές το υλικό θα 
πρέπει να απορριφτεί. 
Κλείστε ερμητικά το δοχείο αμέσως 
μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής.
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Σημαντικές Σημειώσεις 
Απορρίψτε το Sika®Aktivator Pro 
αν αποκτήσει αδιαφανές χρώμα 
αντί για διαφανές. 
 
Άλλες πληροφορίες 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

- Πίνακας Ασταριών της Sika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Συσκευασίας 
 

 Βάσεις Δεδομένων 
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται σε αυτό το Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασι-
σμένα σε εργαστηριακές δοκιμές. 
Οι πραγματικές μετρήσιμες τιμές 
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 
τις συνθήκες οι οποίες δεν μπο-
ρούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
μας. 

Οδηγίες Ασφάλειας και Υγιεινής 
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετι-
κά με την μεταφορά, διακίνηση, 
αποθήκευση και διάθεση χημικών 
προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει 
να αναφερθούν στα ισχύοντα Φύλ-
λα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας 
που περιέχουν φυσικά, οικολογικά, 
τοξικολογικά και άλλα δεδομένα 
που σχετίζονται με την ασφάλεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση  
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι 
υποδείξεις που αφορούν στην εφαρ-
μογή και τελική χρήση των προϊό-
ντων της Sika παρέχονται με καλή 
πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα 
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για 
τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύο-
νται, χρησιμοποιούνται και εφαρμό-
ζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην 
πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
τα υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες 
που καμία εγγύηση δεν μπορεί να 
δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμό-
τητα ή καταλληλότητά τους για συ-
γκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη 
από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εται-
ρείας στη βάση των εδώ αναγραφό-
μενων πληροφοριών, γραπτών 
υποδείξεων ή άλλης μορφής παρε-
χόμενων οδηγιών. Ο χρήστης του 
προϊόντος θα πρέπει να επιβεβαιώ-
νει πειραματικά την συμβατότητα του 
προϊόντος με την προοριζόμενη 
εφαρμογή και χρήση .Η τήρηση των 
δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλη-
μένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται 
δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της 
Εταιρείας περί Πώλησης και Παρά-
δοσης. Οι χρήστες των προϊόντων 
πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην 
πιο πρόσφατη έκδοση του Τεχνικού 
Φύλλου Ιδιοτήτων, αντίγραφα του 
οποίου μπορούν να παρασχεθούν 
κατόπιν ζήτησης. 

 
 

30ml 
100ml 
250ml 

 
 
Δοχείο 

1lt 


