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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 01 / 2005  

Sikaflex®-529 
Ψεκάσιμο σφραγιστικό πολλαπλών χρήσεων για την αναπα-
ραγωγή εργοστασιακού φινιρίσματος 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Χημική βάση Υβρίδιο πολυουρεθάνης 
ενός συστατικού 

Χρώμα(CQP1) 001-1) Κίτρινο ώχρας 
Μηχανισμός ωρίμανσης Ωριμάζει με την υγρασία 
Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (CQP 006-4) 1,28 kg/l περίπου 
Αντίσταση κρέμασης Θιξοτροπικό 
Θερμοκρασία Εφαρμογής 15°C - 35°C  
Χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας2) (CQP 019-1) 15 λεπτά - 20 λεπτά 
Ταχύτητα ωρίμανσης (CQP 049-1) (βλέπε διάγραμμα) 
Σκληρότητα Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) 45 περίπου  
Αντοχή εφελκυσμού (CQP 036-1 / ISO 37) 1 N/mm2 περίπου 
Επιμήκυνση θραύσης (CQP 036-1 / ISO 37) 120% περίπου  
Αντίσταση διάδοσης σκισίματος (CQP 045-1 / ISO 34) 2 N/mm περίπου  
Θερμοκρασία υαλόπτωσης (CQP 509-1 / ISO 4663) -60°C περίπου  
Θερμοκρασία λειτουργίας (CQP 513-1) συνεχής 
Βραχυπρόθεσμη 4 ώρες 
 1 ώρα 

-40°C μέχρι +90°C  
120°C  
130°C  

Διάρκεια ζωής (αποθήκευση κάτω από 25°C) (CQP 016-1) 9 μήνες 
1) CQP = Διαδικασίες Ποιότητας Εταιρείας          2) 23°C / 50% σχετική υγρασία. 
 
Περιγραφή 
Το Sikaflex®-529 είναι σφραγιστικό 
υβρίδιο πολυουρεθάνης πολλα-
πλών χρήσεων, ενός συστατικού 
για πλαίσια αυτοκινήτων.  
Το Sikaflex®-529 παράγεται σύμ-
φωνα με το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας  ISO 9001 / 14001 και το 
ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsi-
ble care.

Πλεονεκτήματα προϊόντος 
- Υβριδική τεχνολογία σύνθεσης 
ενός συστατικού  

- Αναπαράγει το αρχικό εργοστα-
σιακό φινίρισμα, εφαρμόσιμο με 
σπρέι ή πινέλο, κατάλληλο για 
ραφές κάθε τύπου αυτοκινήτων  

- Σφραγίζει τις ραφές χωρίς υπερ-
βολικό ψεκασμό  

- Έχει καλή πρόσφυση σε μεγάλο 
εύρος υποστρωμάτων χωρίς να 
χρειάζεται αστάρι  

- Καθαρή εφαρμογή με πιστόλι 
Sika® Jetflow 

- Μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά 
την εφαρμογή του και μέχρι 72 
ώρες μετά την εφαρμογή  

- Στεγνώνει γρήγορα 
- Έχει εξαιρετική αντίσταση κρέ-
μασης  

- Καλές ιδιότητες ακουστικής και 
μηχανικής απόσβεσης 

- Μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση 
- Σύνθεση ελαφριάς οσμής 

Τομείς Εφαρμογής 
Το Sikaflex®-529 έχει σχεδιασθεί 
για χρήση σαν ελαστικό σφραγιστι-
κό υλικό για επίπεδες ακμές και 
επικαλυπτόμενες ραφές στο πλαί-
σιο αυτοκινήτων. Κατάλληλα υπο-
στρώματα είναι μέταλλα, ασταρω-
μένα και με λάκα τελειώματος 
(συστήματα βαφής 2 συστατικών)   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Μηχανισμός ωρίμανσης 
Το Sikaflex®-529 ωριμάζει αντι-
δρώντας με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες 
η περιεκτικότητα υγρασίας του 
αέρα εν γένει είναι χαμηλότερη και 
η αντίδραση ωρίμανσης προχωρεί 
με κάπως βραδύτερο ρυθμό. 

 
  
Διάγραμμα 1: Ταχύτητα ωρίμανσης του 
Sikaflex®-529 

Χημική Αντοχή 
Το Sikaflex®-529 είναι ανθεκτικό 
στο νερό, το θαλασσινό νερό, το 
ασβεστόνερο και τα λύματα καθώς 
και σε αραιά διαλύματα οξέων και 
αραιά καυστικά διαλύματα. Είναι 
βραχυπρόθεσμα ανθεκτικό σε καύ-
σιμα, ορυκτέλαια, φυτικά και ζωικά 
λίπη και λάδια. Δεν είναι ανθεκτικό 
σε οργανικά οξέα, αλκοόλες, πυ-
κνά ορυκτά οξέα και καυστικά 
διαλύματα ή διαλύτες.  
Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχο-
νται μόνο σαν γενικές οδηγίες. Για 
ειδικές εφαρμογές παρέχονται 
οδηγίες κατόπιν ζήτησης. 
 
Μέθοδος Εφαρμογής 
Προετοιμασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι κα-
θαρές, στεγνές και απαλλαγμένες 
από ίχνη γράσου, λαδιού και σκό-
νης. Η πρόσφυση μπορεί να βελ-
τιωθεί με προεργασία του υπο-
στρώματος με Sika® Aktivator. 
Πληροφορίες για ειδικές εφαρμογές 
είναι διαθέσιμες από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Sika. 
 
Εφαρμογή 
Το Sikaflex®-529 εφαρμόζεται με 
το πιστόλι  Sika® Jetflow-Gun. 
Πίεση λειτουργίας αέρα: τουλάχι-
στον 5 bar. Αυτός ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να λειτουργεί με αυστηρή 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Συμβουλευτείτε  
επίσης το φυλλάδιο μας που πε-

ριέχει οδηγίες χρήσης για το πι-
στόλι Sika® Jetflow-Gun. 
Να μην το εφαρμόζετε σε θερμο-
κρασία κάτω από 15°C ή πάνω 
από 35°C. Η βέλτιστη θερμοκρα-
σία για το υπόστρωμα και το συ-
γκολλητικό υλικό είναι  μεταξύ 
15°C και 25°C. 

Για οδηγίες επιλογής και ρύθμισης 
κατάλληλου συστήματος αντλίας, 
καθώς και για τεχνικές εφαρμογής 
με αντλία, παρακαλούμε να έλθετε 
σε επαφή με το Τεχνικό Τμήμα της 
Sika. 

Επεξεργασία και Φινίρισμα 
Το Sikaflex®-529 μπορεί να επε-
ξεργασθεί με πινέλο ή σπάτουλα 
μέσα σε δέκα λεπτά από την ε-
φαρμογή. 
 
Καθαρισμός 
Το μη ώριμο Sikaflex®-529 μπορεί 
να απομακρυνθεί από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό με Sika® Re-
mover-208 ή άλλο κατάλληλο δια-
λύτη. Όταν ωριμάσει το υλικό μπο-
ρεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά 
μέσα. 
Τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα 
πρέπει να πλυθούν αμέσως χρη-
σιμοποιώντας πετσετάκια Sika® 
Handclean ή κατάλληλο βιο-
μηχανικό καθαριστικό χεριών και 
νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε  διαλύτες! 

Βαφή  
Το Sikaflex®-529  μπορεί να βαφτεί 
αμέσως μετά την εφαρμογή με 
λάκες δύο συστατικών και συστή-
ματα βαφής ενός συστατικού   μη 
οξειδωτικού μηχανισμού στεγνώ-
ματος.  
Η βαφή πρέπει να ελεγχθεί ως 
προς την συμβατότητα εκτελώντας 
προκαταρκτικές δοκιμές. Είναι 
κατανοητό ότι η σκληρότητα και το 
πάχος της στρώσης της βαφής 
μπορεί να επηρεάσουν την ελαστι-
κότητα του σφραγιστικού υλικού 
και να οδηγήσουν σε ρωγμές στην 
επιφάνεια της βαφής. 
 
 
Άλλες πληροφορίες 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

- Πίνακας Ασταριών της Sika 

- Γενικές οδηγίες για συγκόλληση 
και σφράγιση με  προϊόντα  

   Sikaflex® 

Πληροφορίες Συσκευασίας 
Σαλάμι 300 + 600 ml 
Δοχείο 23 l 
Βαρέλι 195 l 

 
Προσοχή 
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. 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. 
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                                          Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: www.sika-industry.com 
 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 

 


