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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 08 / 2009 

Sika®Hydroprep-290 
Αστάρι υδατικής βάσεως για συγκόλληση και σφράγιση ξύλινων 
καταστρωμάτων  
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Ιδιότητες Sika® Hydroprep-290Α Sika® Hydroprep-290Β 
Εποξικό Αμίνη Χημική βάση Εποξική υδατοδιαλυτή ρητίνη 2 συστατικών 

Χρώμα Άσπρο Κίτρινο 
Χρώμα αναμιγμένο Λευκό 

1,1kg/l περίπου 1,0kg/l περίπου Πυκνότητα (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) 1,1kg/l περίπου 
Αναλογία Ανάμιξης                                          κατά βάρος 1 : 1 

23mPas περίπου 4mPas περίπου Ιξώδες (CQP 029-3 / ISO 3219) 8mPas περίπου 
Σημείο Ανάφλεξης (CQP 007-1 / ISO 13736) 108°C (226°F) 104°C (219°F) 
Θερμοκρασία Εφαρμογής 10°C μέχρι 35°C(50°F -95°F) 
Μέθοδος Εφαρμογής Βούρτσα, σπρέι, ρολό, σφουγγάρι 
Κατανάλωση 80-100ml/m2 περίπου 
Χρόνος ωρίμανσης2                                           ελάχιστος         30 λεπτά 

Χρόνος Εφαρμογής                                          μέγιστος 30 μέρες περίπου (σκεπασμένο – προστατευμένο 
από υπεριώδη ακτινοβολία) 

Χρόνος ζωής στο δοχείο μετά την ανάμιξη2 4 ώρες περίπου 
Διάρκεια ζωής (αποθήκευση μεταξύ 5 και 25°C) 6 μήνες 6 μήνες 

1)CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας                       2) 23°C(73°F) / 50% σχετική υγρασία.      
 
Περιγραφή 
Το Sika®Hydroprep-290  είναι ένα 
αστάρι 2 συστατικών, βάσεως 
νερού, ειδικά κατασκευασμένο για 
την προετοιμασία ξύλινων κατα-
στρωμάτων πριν την σφράγιση και 
συγκόλληση με τα προϊόντα Sikaf-
lex. 
Το Sika®Hydroprep-290 παράγεται 
σύμφωνα με το σύστημα διασφάλι-
σης ποιότητας  ISO 9001/14001 
και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα 
responsible care. 

 
Πεδία Εφαρμογής 
Το Sika®Hydroprep-290 χρησιμο-
ποιείται στην αστάρωση ξύλινων 
σανίδων πριν την συγκόλληση με 
Sikaflex®298 στο κατάστρωμα ή 
πριν την σφράγιση αυτών με Sikaf-
lex®290 DC. 
Το Sika®Hydroprep-290 κατα-
σκευάστηκε για χρήση σε ξύλινα 
υποστρώματα όπως: 

• Teak 
• Mahogany 
• Oregon Pine 

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο 
μόνο για έμπειρους χρήστες. Θα 
πρέπει να γίνονται πειράματα υπό 
πραγματικές συνθήκες και με τα 
πραγματικά υποστρώματα ώστε να 
επιβεβαιώνεται η παρεχόμενη 
πρόσφυση και η συμβατότητα του 
προϊόντος. 

 

 

Μέθοδος Εφαρμογής 
Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι 
καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο 
από ακαθαρσίες όπως ίχνη γρά-
σου, σκόνης και λαδιών. 
Ανακινήστε επιμελώς τα 2 μπου-
κάλια πριν τα ανοίξετε. Αναμίξτε τα 
συστατικά Α και Β σε αναλογία 1:1 
κατά βάρος. Η διαδικασία της ανά-
μιξης θα πρέπει να γίνεται δια 
χειρός με ανάδευση ή ανακίνηση 
των δοχείων για περίπου 1 λεπτό. 
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται 
σε λεπτές στρώσεις, χρησιμοποιώ-
ντας καθαρό, στεγνό πινέλο, ρολό 
ή μηχανισμό ψεκασμού ώστε να 
επιτευχθεί ένα συνεχές, ομοιόμορ-
φο στρώμα. 
Οι ασταρωμένες επιφάνειες θα 
πρέπει να αφήνονται να ωριμά-
σουν για τουλάχιστον 30 λεπτά 
πριν την σφράγιση ή την συγκόλ-
ληση με προϊόντα  Sikaflex®. Το 
χρώμα του Sika®Hydroprep-290 
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αλλάζει, από λευκό σε διάφανο, 
όταν ολοκληρωθεί η ωρίμανσή του. 
 
Σημαντικές Σημειώσεις 
Ποτέ μην διαλύετε το 
Sika®Hydroprep-290. Όταν το 
προϊόν αναμιχθεί, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μέσα στις επόμε-
νες 4 ώρες. Μετά το πέρας των 4 
ωρών το υλικό θα πρέπει να α-
πορρίπτεται! 
Κατά το διάστημα μεταξύ της ε-
φαρμογής του προϊόντος και της 
μετέπειτα συγκόλλησης ή σφράγι-
σης με Sikaflex®298 και 
Sikaflex®290DC αντίστοιχα, το 
προετοιμασμένο ξύλο θα πρέπει 
να προστατεύεται από την υπε-
ριώδη ακτινοβολία και τους αερο-
μεταφερόμενους ρύπους. 
Το Sika®Hydroprep-290 θα πρέπει 
να αποθηκεύεται και να μεταφέρε-
ται στο θερμοκρασιακό εύρος 5°C 
και 25°C. Σε κάθε περίπτωση  θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ψύξη του 
προϊόντος. 
Για να πιστοποιήσουμε τον κατάλ-
ληλο χρόνο ωρίμανσης του υλικού 
θα πρέπει να διενεργούνται πειρά-
ματα στα χρησιμοποιούμενα υπο-
στρώματα και υπό πραγματικές 
συνθήκες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πληροφορίες Συσκευασίας 
Δοχείο 2 συστατικών 0,5g 

 
 Άλλες πληροφορίες 
Οδηγίες εφαρμογής γραμμένες για 
συγκεκριμένες εφαρμογές μπορεί 
να διαθέτουν περισσότερες τεχνι-
κές πληροφορίες σε σχέση με αυτό 
το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

- Ναυτιλιακός Πίνακας Ασταριών 
της Sika  

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 
συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν 
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. 

 
 

 
 
 
 
                                          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 
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