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Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
Έκδοση 10/2009 

SikaForce®-7110 L55  
Συγκολλητικό ενός συστατικού για παραγωγή πανέλλων  

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος: 
Χημική Βάση Πολυουρεθάνη  

Χρώμα Καφέ  

Μηχανισμός Ωρίμανσης Με αποβολή υγρασίας 

Πυκνότητα  (CQP 001-1) 1,4 kg/l περίπου 

Υφή Υγρό 

Περιεχόμενο Ποσοστό Στερεών  100% 

Ιξώδες2 (CQP 538-2)                            Brookfield-RVT4/10 10 Pas περίπου (αυξάνοντας στη μέγιστη 20 Pas μετά 
από 3 μήνες) 

Εύρος Θερμοκρασίας εφαρμογής 15-30°C (60 -85°F) 

Χρόνος Εφαρμογής2(CQP 591-1) Δείτε διάγραμμα 1 

Χρόνος Ωρίμανσης2(CQP 591-1) Δείτε διάγραμμα 1 

Χρόνος Εφαρμογής Πίεσης2 (CQP 590-2) Δείτε διάγραμμα 2 

Αποθήκευση                                                1000 l κοντέινερ 
(αποθήκευση μεταξύ 10 και 30°C)   μικρότερη συσκευασία 

3 μήνες 
5 μήνες 

1)
CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας      2) 23°C (73°F) / 50% Σ.Υ     

 
Περιγραφή: 
Το SikaForce®-7110 L55  είναι 
συγκολλητικό, πολυουρεθανικής 
βάσης, που ωριμάζει αντιδρώντας με 
την ατμοσφαιρική υγρασία. Κατά την  
ωρίμανση του υλικού λαμβάνει χώρα 
δημιουργία φυσαλίδων η οποία 
βοηθάει στην επιπέδωση πιθανών, 
μικρών ατελειών της επιφανείας 
συγκόλλησης. 
Το SikaForce®-7110 L55 πληρεί τις 
προϋποθέσεις ΙΜΟ (International 
Maritime Organisation) και 
παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο 
ποιότητας ISO 9001/ 14001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλεονεκτήματα Προϊόντος 
- Χαμηλό ποσοστό ισοκυανικών 
ενώσεων 

- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας 
- Με πιστοποίηση ΙΜΟ 

Πεδία Εφαρμογής 
Το SikaForce®-7110 L55  είναι 
κυρίως σχεδιασμένο για την 
παραγωγή πανέλλων με υλικά 
υποστρώματος όπως ατσάλι, 
αλουμινίου ή ξύλο και υλικά 
υποστρώματος πυρήνα όπως 
πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα, 
πολυστερίνη, πολυουρεθάνη και 
ξύλο.  
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο 
για έμπειρους, επαγγελματίες 
χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται 
πειράματα με τα πραγματικά 
υποστρώματα και υπό κανονικές 
συνθήκες ώστε να επιβεβαιωθεί η 
παρεχόμενη πρόσφυση και η 
συμβατότητα του προϊόντος. 
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Ωρίμανση 
Η ωρίμανση του SikaForce®-
7110 L55  πραγματοποιείται με 
αντίδραση του υλικού με την 
ατμοσφαιρική υγρασία. Υψηλότερες 
θερμοκρασίες επιταχύνουν την 
ωρίμανση ενώ χαμηλότερες την 
επιβραδύνουν. 
 

 
Διάγραμμα 1: Χρόνος εργασιμότητας 
και ωρίμανσης Sikaforce 7110 L55 
 

 
Διάγραμμα 2: Χρόνος πίεσης 
 
 
Χημική αντοχή: 
Σε περίπτωση αναμενόμενης 
χημικής ή θερμικής προσβολής , 
συστήνεται η διενέργεια σχετικών 
ελέγχων.  
 
Μέθοδος εφαρμογής 
Συνήθως απαιτείται η προετοιμασία 
των επιφανειών για να διασφαλιστεί 
η βέλτιστη πρόσφυση και αντοχή της 
συγκόλλησης. Μετά την διαδικασία 
καθαρισμού της επιφάνειας μπορεί 
να χρειαστεί περαιτέρω φυσική ή 
χημική επεξεργασία των επιφανειών 
αναλόγως με το υλικό κατασκευής 
και την επεξεργασία που έχει 
υποστεί. Κατά την διαδικασία της 
ωρίμανσης παράγεται διοξείδιο του 
άνθρακα. Αν τα υποστρώματα που 
συγκολλούνται είναι μη πορώδη, 
τότε θα πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα ώστε να επιτρέπεται η 
αποβολή του αερίου (πχ κοιλότητες 
στην επιφάνεια συγκόλλησης) 
Πληροφορίες για συγκεκριμένες 
εφαρμογές είναι διαθέσιμες από το 
τεχνικό τμήμα της Sika. 
 
 
 
 

Εφαρμογη 
Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι 
μεταξύ 150 και 350 γρ/τμ αναλόγως 
με το πορώδες και την επιπεδότητα 
των προς συγκόλληση τεμαχίων. Η 
ακριβής κατανάλωση για 
συγκεκριμένα υποστρώματα θα 
πρέπει να διακριβώνεται 
πειραματικά. Το SikaForce®-
7110 L55 ωριμάζει με την υγρασία 
οπότε συνίσταται ο ψεκασμός με 
νερό πάνω στο συγκολλητικό ή στις 
επιφάνειες συγκόλλησης. Συνίσταται 
ο ψεκασμός του 10% της επιφάνειας 
συγκόλλησης περίπου. Το προϊόν 
είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για 
αυτοματοποιημένες εφαρμογές. 
 
Πίεση 
Απαιτείται η εφαρμογή πίεσης ώστε 
να επιτευχθεί επαρκής επαφή των 
υποστρωμάτων. Η ακριβής πίεση 
εξαρτάται από το υλικό του πυρήνα 
και θα πρέπει να διακριβώνεται με 
πειράματα. Προφανώς η πίεση 
συγκόλλησης θα πρέπει να είναι 
μικρότερη από την θλιπτική αντοχή 
του πυρήνα. Κατά την διάρκεια που 
ασκείται ή πίεση συγκόλλησης τα 
τεμάχια δεν πρέπει να μετακινούνται. 
 
Καθαρισμός  
Μη ωριμασμένο SikaForce®- 
7110 L55 αφαιρείται από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό με SikaForce®- 
7260 Cleaner. Όταν ωριμάσει το 
προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο 
μηχανικά. Τα χέρια και το δέρμα 
πρέπει να πλένονται άμεσα 
χρησιμοποιώντας μαντηλάκια Sika® 

Hand Clean ή κατάλληλο 
βιομηχανικό απορρυπαντικό χεριών 
και νερό.  
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ! 
 
Αποθήκευση 
Το SikaForce®- 7110 L55 πρέπει να 
αποθηκεύεται μεταξύ 10-30 °C. Μην 
εκθέτετε το προϊόν σε ψύχος ή το 
φως του ήλιου. Μετά το άνοιγμα της 
συσκευασίας το υλικό θα πρέπει να 
προστατεύεται από την υγρασία. Η 
ελάχιστη θερμοκρασία κατά την 
μεταφορά είναι 0°C για μέχρι 6 ώρες. 

Πρόσθετες Πληροφορίες 
Αντίγραφα των παρακάτω 
φυλλαδίων διατίθενται κατόπιν 
ζήτησης.  
- Φύλλα Ασφαλούς Χρήσης 
- Καμπύλες αντίδρασης σε 
μεγένθυση  

 
 
 

Συσκευασία 
Δοχείο 25 kg 
Βαρέλι 275 kg 
Ασκός Υγρών 1300 kg 

 

Βάσεις Δεδομένων 
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται σε αυτό το Φύλλο 
Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασισμένα 
σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι 
πραγματικές μετρήσιμες τιμές μπορεί 
να διαφέρουν ανάλογα με τις 
συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. 
 
Προσοχή 
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά 
με την μεταφορά, διακίνηση, αποθή-
κευση και διάθεση χημικών προϊό-
ντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανα-
φερθούν στα ισχύοντα Φύλλα Χαρα-
κτηριστικών Ασφαλείας που περιέ-
χουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολο-
γικά και άλλα δεδομένα που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια. 
 
Σημείωση 
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υπο-
δείξεις 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. 
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 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. 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 Τεχνικού Φύλλου 
Ιδιοτήτων, αντίγραφα του οποίου 
μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν 
ζήτησης. 
 
 
 
 

 S
ik

a®
 F

or
ce

 7
11

0 
L5

5 
 2

 / 
 2

 

 
 
 
 
                                          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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