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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 08 / 2006 

SikaGard® - 6215 
Ψεκαζόμενο αόσμο αερόλυμα, διαλύματος κεριού 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Χημική βάση Διάλυμα Κεριού χωρίς 
αρωματικούς διαλύτες 

Χρώμα  Λευκό, διάφανο 
Μηχανισμός ωρίμανσης Με αποβολή υγρασίας 
Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (ISO 12185) 0,73 kg/l περίπου 
Περιεκτικότητα Στερεών (ISO 3251) 33% περίπου 
Θερμοκρασία Εφαρμογής 20°C μέχρι 30°C 
Χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας1 (Tack-free time)  120 λεπτά περίπου 
Χρόνος ωρίμανσης1  4 ώρες περίπου 
Θερμοκρασία λειτουργίας  -25°C μέχρι 160°C 
Διάρκεια ζωής (αποθήκευση κάτω από 10°C - 30°C)  24 μήνες 

1) CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας          2) 23°C / 50% σχετική υγρασία. 

 
Περιγραφή 
Το Sikagard®-6215 είναι διάλυμα 
κεριού το οποίο είναι διαθέσιμο σε 
δοχεία αερολύματος 500ml. Ως εκ 
τούτου είναι κατάλληλο για σχετικά 
μικρές επισκευές ή για δυσπρόσι-
τες περιοχές η οποίες απαιτούν 
προστασία. 
Το Sikagard®-6215 παράγεται 
σύμφωνα με το σύστημα διασφάλι-
σης ποιότητας  ISO 9001 / 14001 
και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα 
responsible care. 

Πλεονεκτήματα Προϊόντος 
- Χωρίς άρωμα 
- Ψεκασμός χωρίς δημιουργία 
άχνης 

- Ιδιότητες αυτοεπιδιόρθωσης 
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προ-
στασία 

- Χωρίς στάξιμο σταγόνων (δά-
κρυσμα) κατά την εφαρμογή 

- Δεν ξεπλένετε (παραμένει στην 
εφαρμοσμένη επιφάνεια)  

- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες 
- Ελαφριά μυρωδιά μετά την ε-
φαρμογή 

- Άμεσης χρήσης 

Πεδία Εφαρμογής 
Το Sikagard®-6215 έχει εξαιρετική 
ικανότητα απώθησης του νερού 
καθώς και πολύ καλές ιδιότητες 
διείσδυσης. Προστατεύει από 
σκουριά και διάβρωση σε κοιλότη-
τες και κλειστές επιφάνειες όπως 
το εσωτερικό πορτών, τα πατώμα-
τα και το εσωτερικό των δοκών του 
σασί. 
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται μόνο από επαγγελματίες 
χρήστες οι οποίοι διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία εφαρμογής.
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Χημική Αντοχή 
Το Sikagard®-6215 είναι ανθεκτικό 
σε νερό, θαλασσινό νερό, διαλύμα-
τα αλάτων, λάδια και αραιά διαλύ-
ματα οξέων και βάσεων.  
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. 
Πληροφορίες για ειδικές εφαρμογές 
είναι διαθέσιμες από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Sika. 

 

Εφαρμογή 
Ανακινήστε το δοχείο επιμελώς 
πριν τη χρήση ώσπου να ακούσετε 
τις μεταλλικές μπίλιες στο εσωτερι-
κό του να κινούνται ελεύθερα. 
Μασκάρετε τις παρακείμενες επι-
φάνειες με χαρτοταινία. Ψεκάστε 
σε θερμοκρασία δωματίου και σε 
απόσταση περίπου 30 εκ. από την 
επιφάνεια. Για εφαρμογή σε κοιλό-
τητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ευλύγιστο ML σωληνάκι. Ο ψεκα-
σμός θα πρέπει να είναι συνεχόμε-
νος. 
Μετά το τέλος της εφαρμογής, 
γυρίστε το δοχείο ανάποδα και 
ψεκάστε για να καθαρίσετε το 
ακροφύσιο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαίρεση 
Μη ωριμασμένο Sikagard®-6215 
μπορεί να αφαιρεθεί από εργαλεία 
και εξοπλισμό με Sika®Remover-
208. Ωριμασμένο υλικό μπορεί να 
αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. 
Επαφή του υλικού στα χέρια και σε 
ακάλυπτα σημεία του δέρματος θα 
πρέπει να αφαιρείται άμεσα χρησι-
μοποιώντας χαρτομάντιλα Sika® 

HandClean ή κατάλληλα βιομηχα-
νικά καθαριστικά χεριών και νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε  διαλύτες! 
 

Βαφή 
Το Sikagard®-6215 δεν μπορεί να 
βαφτεί  
 
 
Άλλες πληροφορίες 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

Πληροφορίες Συσκευασίας 
Δοχείο αερολύματος 500ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
                                          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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