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Sika MaxTack®  

Ισχυρό Στιγμιαίο Συγκολλητικό Υδατικής Βάσεως 

Περιγραφή 
Προϊόντος® 

Το Sika MaxTack® είναι ενός συστατικού υδατικής βάσεως υψηλής αντοχής, 
συμπολυμερές συνδετικό υλικό, για συγκόλληση σε κατασκευαστικά υλικά 
εσωτερικών αλλά και προστατευμένων υπαίθριων εφαρμογών. 

Εφαρμογές Το Sika MaxTack® είναι μια ισχυρή κόλλα κατάλληλη για γενικής χρήσης 
συγκολλήσεις όπως  και για διακοσμητικές συγκολλήσεις.   

Το Sika MaxTack® είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό γενικής χρήσης για σταθερή 
συγκόλληση σε πολλά πορώδη κατασκευαστικά υλικά όπως το σκυρόδεμα, το 
κονίαμα, το ινοπλισμένο σκυρόδεμα, το ξύλο και τα σκληρυμένα βαμμένα 
υποστρώματα διακοσμητικών στοιχείων όπως: 
n Στον τοίχο: σοβατεπί, ξυλοεπένδυση, ξύλο, ξύλινο πλαίσιο, πάνελ, καλούπια 

πολυστερίνης, πλακάκια τερακότας, αλουμίνιο και σκληρό προφίλ PVC, 
πολυστυρένιο, πάγκους εργασίας κουζίνας, κρεμάστρες και ράφια. 

n Στην οροφή: πλακάκια πολυστερίνης, ξύλινα στοιχεία, καλούπια  
Για άλλα υποστρώματα και ειδικά χρώματα: διεξάγετε δοκιμές. 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

n Πολύ καλές ιδιότητες εφαρμογής 
n Ισχυρή συγκόλληση μετά από 3 δευτερόλεπτα (πρώιμη αντοχή) 
n Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες 
n Για εσωτερική χρήση σε τοίχο και οροφή 
n Για εξωτερική προστατευμένη περιοχή (εξώστες) σε τοίχους  
n Μπορεί να βαφτεί με πλαστικό χρώμα  
n Συγκόλληση σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων 
n Ουδέτερη οσμή  

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Υπόλευκο 

Συσκευασία Φύσιγγες των 300ml  
12 ανά  κουτί 
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Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην κλειστή αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ + 10ο C και 
+ 25ο C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική Βάση Συμπολυμερές συνδετικό διασποράς ενός συστατικού υδατικής βάσεως  

Πυκνότητα 1,42 g/cm3 

Χρόνος Δημιουργίας 
Επιδερμίδας 

~30 λεπτά (στους +230C / 50% Σ.Υ.) 

Ρυθμός Ωρίμανσης ~6mm / 24 ώρες (στους +230C / 50% Σ.Υ.) 

Ροή Κρέμασης Υψηλού Ιξώδους (θιξοτροπικό) 

Θερμοκρασία 
Λειτουργίας 

από -150C έως +600C 

Μηχανικές / 
Φυσικές Ιδιότητες 

 

Διατμητική Αντοχή  ~3MPa για 1mm πάχος συγκολλητικού  

  (7 μέρες στους +230C/50% Σ.Υ.  HR-EN 205) 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Κατανάλωση / 
Δοσολογία 

Η χρήση ακροφυσίου με διάμετρο 5 mm αποδίδει 15 m μήκος συγκολλητικού (για 
φύσιγγα των 300ml) 

Ποιότητα Υποστρώματος n Καθαρό και στεγνό, ομοιογενές, επίπεδο, απαλλαγμένο από γράσα, σκόνη, 
χαλαρά τμήματα και κοιλότητες. 

n Βαφές, υπολείμματα και άλλα υλικά με χαμηλή πρόσφυση θα πρέπει να 
αφαιρούνται. 

n Να τηρούνται οι συνήθεις κατασκευαστικοί κανόνες. 

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Μη πορώδη υποστρώματα:  
n Ανοδιωμένα αλουμίνια θα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν 

Πορώδη υποστρώματα:  
n Το ξύλο θα πρέπει να λειανθεί 
n Το σκυρόδεμα και το κονίαμα θα πρέπει να τριφτεί για την απομάκρυνση της 
τσιμεντοεπιδερμίδας 

Σε κάθε περίπτωση καθαρίστε το υπόστρωμα και απομακρύνετε σκόνες και λάδια. 

Συνίσταται η απομάκρυνση της σκόνης να  πραγματοποιείται με τη χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

 

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

+5°C ελάχιστη / 35°C μέγιστη 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C ελάχιστη / 35°C μέγιστη 

Υγρασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι ξερό  

Σχετική Υγρασία Αέρα Μεταξύ 30% και 85% 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

n Εφαρμόστε ένα κορδόνι κόλλας διαμέτρου 5 mm με διαστήματα λίγων 
εκατοστών, πάνω σε προετοιμασμένο υπόστρωμα.  

n Πιέστε το τμήμα που πρόκειται να συγκολληθεί για 3 δευτερόλεπτα πάνω στην 
κόλλα. 

n Για άμεση συγκόλληση το πάχος της στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 mm. 
n Βαριά αντικείμενα μπορούν να στηριχθούν προσωρινά με κολλητική ταινία, 
σφήνες ή στηρίγματα για 48 ώρες, εάν κρίνεται αναγκαίο. 



 

 3 3/4 Sika MaxTack®

n Ένα στοιχείο που έχει συγκολληθεί λανθασμένα μπορεί να επανατοποθετηθεί 
μέσα στα πρώτα 5 λεπτά από την εφαρμογή. Εφαρμόστε ξανά πίεση.  

n Το πάχος της κόλλας εξαρτάται από την επιπεδότητα του δαπέδου και 
κυμαίνεται από 1 - 3 mm. 

n Φρέσκο, μη ωριμασμένο υλικό που παραμένει στην επιφάνεια πρέπει να 
απομακρύνεται άμεσα με ένα καθαρό πανί και αν είναι απαραίτητο να 
καθαρίζεται με Sika® Remover-208 ή πανάκια Sika® TopClean T. 

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

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

n Πριν την συγκόλληση, ελέγξτε την καλή πρόσφυση και την αντοχή των βαφών με 
τη διεξαγωγή δοκιμαστικής εφαρμογής. 

n Αφήστε να ωριμάσουν πλήρως οι βαφές. Οι οποίες θα πρέπει να είναι συμβατές 
με το συγκολλητικό υλικό. 

n Αν υπάρχουν αμφιβολίες, διεξάγετε δοκιμαστικές εφαρμογές ή απομακρύνετε 
εντελώς τη βαφή με αμμοβολή. 

n Για βέλτιστη πρόσφυση η μία επιφάνεια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
πορώδης ή απορροφητική. 

n Προελέγξτε τη δυνατότητα και τη συμβατότητα βαφής του Sika MaxTack®. Η 
συμβατότητα θα πρέπει να ελέγχεται μετά την ωρίμανση στους 20°C ύστερα από 
24 ώρες. 

n Να μην χρησιμοποιείται σε διαβρωμένο υπόστρωμα όπως χάλυβα, σίδηρο κ.τ.λ. 
n Η εφαρμογή σε υψηλές θερμοκρασίες δε συνίσταται (παρουσιάζονται 
μετακινήσεις κατά την ωρίμανση). 

n Οι συνθήκες θα πρέπει να είναι σταθερές (υγρασία, θερμοκρασία) και να μην 
υπερβαίνουν της κόλλας και του υποστρώματος. Βέλτιστη συγκόλληση 
επιτυγχάνεται ύστερα από 48 ώρες ωρίμανσης του υλικού στους 20°C.  

n Να μη χρησιμοποιείται σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, Teflon και ορισμένα 
πλαστικοποιημένα συνθετικά υλικά (διεξάγετε δοκιμαστικούς ελέγχους ή 
επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας). 

n Μη χρησιμοποιείτε το Sika MaxTack®:  
     •  ως σφραγιστικό σε γυαλί ή καθρέφτες 
     •  σε δάπεδα 
     •  σε κατασκευαστικούς αρμούς 
     •  σε αρμούς ειδών υγιεινής 
     •  σε αρμούς εμβαπτισμένους σε νερό ή με υψηλά ποσοστά υγρασίας 
     •  για δομητική συγκόλληση 

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 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 
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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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