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SikaTack®-Plus Booster  
Συγκολλητικό σύστημα ταχείας ωρίμανσης και υψηλής αντοχής 

Tεχνικά Χαρακτηριστικά 
Ιδιότητες Με επιταχυντή Χωρίς Επιταχυντή 
Χημική Βάση Πολυουρεθάνη με 

επιταχυντή 
Πολυουρεθάνη ενός συστατικού 

Χρώμα (CQP1 001-1) Μαύρο 
Μηχανισμός ωρίμανσης Με την υγρασιά2 Με την υγρασία 
Πυκνότητα (μη ωριμασμένου) (CQP 006-4)  1,2 kg/l περίπου 
Ποσοστό επιταχυντή κατά βάρος 2% (1,8% - 2,2%)  
Αντίσταση κρέμασης Καλή 
Θερμοκρασία Εφαρμογής           φύσιγγα/σαλάμι 
                                                      δοχείο/βαρέλι 

80°C (175°F) 
15 - 40°C (60 - 105°F) 

15 - 60°C (60 - 140°F) 
15 - 60°C (60 - 140°F) 

Χρόνος Δημιουργίας Επιδερμίδας3(CQP 019-1)  30 λεπτά περίπου 
Χρόνος Εργασιμότητας3,4(CQP 526-1) 8 λεπτά περίπου  
Αρχική Δύναμη Συγκράτησης (CQP 063-2) Δείτε πίνακα 1  
Ταχύτητα ωρίμανσης  3,5 χιλ / 24 ώρες περίπου 
Συρρίκνωση (CQP 014-1) 2% περίπου 
Σκληρότητα Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) 50 κατά προσέγγιση 
Εφελκυστική Αντοχή (CQP 023-1 / ISO 868) 7 N/mm2 
Eπιμήκυνση θραύσης (CQP 036-1 / ISO 37) 400% περίπου 
Αντίσταση διάδοσης σκισίματος (CQP 045-1 / 
ISO 34) 

12 N/mm περίπου 

Αντοχή σε διατμητικό εφελκυσμό (CQP 046-1 / 
ISO 4587) 

4,5 N/mm2 περίπου 

Μέτρο Διάτμησης (CQP 081-1) 0,7 N/mm2 περίπου 
Θερμοκρασία Υαλόπτωσης -50°C (-60°F) περίπου 
Ηλεκτρική Αντίσταση (CQP 079 -2 / ASTM D 
257-99) 

108Ωcm περίπου 

Θερμοκρασία λειτουργίας (CQP 513-1) -40 μέχρι - 90°C (-40 – 195°F) 
Χρόνος αποθήκευσης (κάτω από 25°C) 9 μήνες 

6 μήνες 
   1)CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας  2)Υγρασία παρεχόμενη από SikaTack® Booster Paste    3)23°C και 50% σχετική υγρασία                                                   
4)  Αναλόγως με την θερμοκρασία εφαρμογής και την ανάμιξη     5)Υψηλότερες θερμοκρασίες θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Sika

Περιγραφή 
Το SikaTack®- Plus Booster είναι 
ένα πολυουρεθανικό υλικό 
συγκόλλησης με δυνατότητα 
επιτάχυνσης, κατάλληλο για 
βιομηχανικές συγκολλήσεις.  
Το SikaTack®- Plus Booster 
παράγεται σύμφωνα με το 
πρότυπο ποιότητας ISO 
9001/14001 και το ενδοεταιρικό 
πρόγραμμα responsible care. 
 

Πλεονεκτήματα προϊόντος  
n Επιταχυνόμενο συγκολλητικό 

σύστημα για γρήγορη ωρίμανση 
και ανάπτυξη αντοχών 

n Ταχύτητα ωρίμανσης κατά 
μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη της 
ατμοσφαιρικής υγρασίας 

n Ελαστικό / με δυνατότητα 
πλήρωσης ανοχών 

n Δυνατότητα συγκόλλησης χωρίς 
την χρήση μαύρου ασταριού 

n Βάφεται και γυαλοχαρτάρεται 

Πεδία εφαρμογής 
To SikaTack®- Plus Booster είναι 
ένα ελαστικό συγκολλητικό, 
σχεδιασμένο για εφαρμογές όπου 
απαιτείται ταχεία ανάπτυξη 
αντοχών. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο 
για την επισκευή παρμπρίζ, σε 
διάφορα τμήματα του αυτοκινήτου 
αλλά και σε γενικές κατασκευές. 
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο 
για έμπειρους χρήστες. Θα πρέπει 
να διεξάγονται πειράματα ώστε να 
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διακριβώνεται η παρεχόμενη 
πρόσφυση και η συμβατότητα του 
υλικού. 
 
 
Μηχανισμός Ωρίμανσης 
Το SikaTack®- Plus Booster 
ωριμάζει κατά ένα μεγάλο βαθμό 
ανεξαρτήτως της ατμοσφαιρικής 
υγρασίας. Αν χρησιμοποιηθεί 
χωρίς Sika® Booster Paste τότε 
ωριμάζει αποκλειστικά μέσω της 
ατμοσφαιρικής υγρασίας. 
 
Χημική Αντοχή 
Το SikaTack®- Plus Booster είναι 
ανθεκτικό σε νερό, σε υγρά 
καθαρισμού (ουδέτερα, όξινα ή 
αλκαλικά χωρίς χλώριο και σε 
συνήθεις συγκεντρώσεις), 
προσωρινά ανθεκτικό σε 
καύσιμα, ορυκτέλαια, φυτικά και 
ζωικά λίπη και λάδια, μη ανθεκτικό 
σε οργανικά οξέα, ανόργανα οξέα 
υψηλής συγκέντρωσης και 
καυστικά διαλύματα ή διαλυτικά 
βαφών.  
Οι παραπάνω πληροφορίες 
δίνονται σαν γενική κατεύθυνση 
μόνον. Οδηγίες για συγκεκριμένες 
εφαρμογές δίνονται μετά από 
αντίστοιχη ζήτηση.   
 
 
Μέθοδος εφαρμογής 
Προετοιμασία υποστρώματος : 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές, χωρίς λάδια, 
λίπη ή σκόνη. Περαιτέρω ανάγκη 
προετοιμασίας επιφανείας 
εξαρτάται από την φύση και την 
παραγωγική διαδικασία του 
υποστρώματος. Ως εκ τούτου όλες 
οι παρεχόμενες οδηγίες θα πρέπει 
να διακριβώνονται πειραματικά. 
Οδηγίες για συγκεκριμένες 
εφαρμογές προσφέρονται από το 
Τεχνικό Τμήμα της Sika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρμογή 
Για να χρησιμοποιήσετε τον 
αντάπτορα Sika® Booster Paste το 
συγκολλητικό θα πρέπει να 
θερμανθεί στους 80°C.  
Σημείωση: Το συγκολλητικό μπορεί 
να επαναθερμανθεί αρκετές φορές 
αλλά όχι για πάνω από δέκα ώρες 
συνολικά. 
Μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε 
θερμοκρασίες κάτω των 10°C ή 
άνω των 35°C. Οι βέλτιστες 
θερμοκρασίες εφαρμογής 
κυμαίνονται μεταξύ 15°C και 25°C. 
Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο 
πάχος του συγκολλητικού υλικού 
αφού συμπιεσθεί, συνιστούμε το 
συγκολλητικό υλικό να τοποθετείται 
με μορφή τριγωνικού κορδονιού  
(βλέπε εικόνα). 

 
Σχήμα 1: Συνιστώμενη μορφή 
κορδονιού συγκόλλησης 
 
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.  
 
Καθαρισμός 
Μη ώριμο SikaTack®- Plus Booster 
μπορεί να αφαιρεθεί από εργαλεία 
και εξοπλισμό με Sika® Remover-
208 ή άλλο κατάλληλο διαλύτη. 
Μόλις το υλικό ωριμάσει μπορεί να 
αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. 
Χέρια και εκτεθειμένο δέρμα 
πρέπει να πλυθούν αμέσως χρη-
σιμοποιώντας πετσετάκια Sika® 
Handclean ή κατάλληλο βιομηχα-
νικό καθαριστικό χεριών και νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαφή 
Το SikaTack®- Plus Booster μπορεί 
να βαφτεί όταν ωριμάσει 
επιφανειακά (εμπειρικά όταν κατά 
την αφή του το υλικό δεν είναι 
πλέον κολλώδες). Πάντοτε 
συνίσταται η διεξαγωγή 
πειραμάτων διακρίβωσης. Για 
λεπτομέρειες αναφερθείτε στον 
«Γενικό οδηγό Σφράγισης και 
Συγκόλλησης με Sikaflex®» 
 
Άλλες πληροφορίες 
Οδηγίες εφαρμογής που εκδίδονται 
για συγκεκριμένες κατασκευές 
μπορεί να επεξηγούν περαιτέρω τα 
τεχνικά δεδομένα αυτού του 
Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος. 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 

1. Φύλλα Χαρακτηριστικών 
Ασφαλείας Υλικών 

2. Πίνακας Ασταριών της 
Sika 

3. Γενικές Οδηγίες 
Σφράγισης & 
Συγκόλλησης με Sikaflex® 
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Πληροφορίες συσκευασίας 
Φύσιγγα 300 ml 
Σαλάμι 600 ml 
Δοχείο 23 l 
Βαρέλι 195 l 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, αποθήκευση και 
διάθεση χημικών προϊόντων, οι 
χρήστες θα πρέπει να αναφερθούν 
στα ισχύοντα Φύλλα Χαρα-
κτηριστικών Ασφαλείας που περιέ-
χουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολο-
γικά και άλλα δεδομένα που 
σχετίζον 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 διαφο-
ροποιήσεις 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 
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. 

 

         

 
 
 
 
                                          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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