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SikaFast®-5211  
Συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, 2 συστατικών (Χρόνος 
εργασιμότητας 3 λεπτά) 

Tεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ιδιότητες Συστατικό Α:   

SikaFast®-5211 
Συστατικό Β: 

SikaFast®-5200 
Χημική Βάση 2 συστατικών ADP Ακρυλικό 

Λευκό Μαύρο Χρώμα (CQP1) 001-1)                                                                           
Χρώμα ανάμιξης Γκρι 

1,14 g/cm3, 
περίπου 

1,46 g/cm3, 
περίπου 

Πυκνότητα  (CQP 006-4)                                                                                                                                    
Πυκνότητα ανάμιξης (βάση υπολογισμών) 

1,17 g/cm3, περίπου 
Αναλογία ανάμιξης                                                                  κατ’ όγκο 
                                                                                                κατά βάρος                                 

10: 1 
10: 1,28 

Μορφή Θιξοτροπική πάστα 
Θερμοκρασία Εφαρμογής 10°C -  40°C (10°F  -   105°F) 
Χρόνος Εφαρμογής2) (CQP 526-1)                                                                                                                                    3 min, περίπου (δείτε διάγραμμα 1) 
Ταχύτητα ωρίμανσης  (δείτε διάγραμμα 1) 
Σκληρότητα Shore A (CQP 023-1/ISO 868)                                                                  
Σκληρότητα Shore D 

90 περίπου                                                        
50 περίπου 

Αντοχή σε εφελκυσμό2) (CQP 036-1/ISO 527)                                                                                                                                                                             10 MPa κατά προσέγγιση 
Eπιμήκυνση θραύσης2)  (CQP 036-1/ISO 527)                                                                                                                                                                             150% κατά προσέγγιση 
Αντοχή σε διατμητικό εφελκυσμό2) (CQP 046-1/ISO 4587)                                   8N/mm2 κατά προσέγγιση 
Θερμοκρασία Υαλόπτωσης (CQP 509-1/ISO 4663)                                                  50°C(122°F) 
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (CQP 079-2/ASTM D 257-99)                                                                        1,6 × 1013 Ωcm κατά προσέγγιση 
Θερμοκρασία Λειτουργίας                                                                   Μόνιμη -40°C ως  +80°C 
Μηχανισμός ωρίμανσης Με πολυμερισμό 
Χρόνος εργασιμότητας                                        σε 23ο C                                                        
  (στατικός αναμικτήρας)                                               σε 70ο C                       

3 min, περίπου 
1 min, περίπου 

12 μήνες Αποθήκευση και διάρκεια ζωής3) (CQP 016-1)                                φύσιγγα                                                                                                            
δ                                                                                                       δοχείο 12 μήνες 12 μήνες 

1) CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας    2)23°C (73°F) / 50% σχετική υγρασία   3)Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 
μικρότερη των   25°C  (77°F) και να μην 
εκτίθεται στον ήλιο

Περιγραφή: 
To Sikafast® -5211 είναι ένα 
ταχείας ωρίμανσης εύκαμπτο 
σύστημα συγκόλλησης, δύο 
συστατικών. Βασίζεται  στη 
τεχνολογία ADP, τεχνολογία 
πολυμερισμού, της Sika.  
Το μη ωριμασμένο Sikafast® -5211 
έχει υφή πάστας, καλές ιδιότητες 
κρέμασης και είναι μη εύφλεκτο 
ώστε να επιτρέπει την εύκολη και 
σωστή εφαρμογή του. 

Το Sikafast®- 5211 παράγεται 
σύμφωνα με το σύστημα διασφάλι-
σης ποιότητας  ISO 9001 / 14001 
και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα 
responsible care. 
 
 
 
 
 
 

Πλεονεκτήματα Προϊόντος 
- Ανάπτυξη αντοχών σε μερικά 
λεπτά μετά την εφαρμογή 

- Πρόσφυση σε ευρεία γκάμα 
μετάλλων και πλαστικών χωρίς ή 
με ελάχιστη προετοιμασία 
επιφανείας 

- Υψηλών αντοχών 
- Πλήρωσης ανοχών (ως 3mm) 
- Ημιελαστικό 
- Ηχοαπορροφητικό 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Si
ka

fa
st

®
 -5

21
1 

  1
 / 

 3
 

Si
ka

fa
st

®
 -5

21
1 

  2
 / 

 3
 

- Χωρίς οξέα και διαλύτες 
- Εύκολης ανάμιξης 
- Ελαφριάς οσμής 
- Με πιστοποιήσεις ΙΜΟ και 

NSFR2(τυχαία επαφή με 
τρόφιμα) 

 
 
Πεδία Εφαρμογής 
Η τεχνολογία ADP, προσφέρει μία 
νέα κατηγορία εύκαμπτων 
συγκολλήσεων ταχείας ωρίμανσης 
σχεδιασμένο να αντικαταστήσει 
όλες τις μέχρι τώρα υπάρχουσες 
μηχανικές μεθόδους σύνδεσης 
όπως πριτσίνια, ραφές, 
καρφώματα κλπ.  Το Sikafast®- 
5211 είναι κατάλληλη για μη 
ανοιχτές συνδέσεις υψηλής 
αντοχής,  επί διαφόρων 
υποστρωμάτων, συμπεριλαμβα-
νομένων τελικών στρώσεων 
βαφών, πλαστικών κλπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μηχανισμός Ωρίμανσης 
Το Sikafast®- 5211  περιέχει το 
μονομερές Το Sikafast®- 5200 
(συστατικό Β) το οπίο δρα ως 
ενεργοποιητής. Κατά την ανάμιξη 
με τον στατικό αναμικτήρα αρχίζει η 
αντίδραση πολυμερισμού. 
Το Sikafast®- 5211 διαθέτει σχετικά 
μεγάλο χρόνο εργασιμότητας και 
γρήγορη ανάπτυξη αντοχών 
(ωρίμανσης). Παρά την γρήγορη 
ανάπτυξη αντοχών, η πρώιμη 
εφαρμογή τάσεων στη συγκόλληση 
καταστρέφει το συγκολλητικό. 
Αφήστε το υλικό να ωριμάσει για 
10 τουλάχιστον λεπτά μετά την 
ανάμιξη πριν εφαρμόσετε δυνάμεις 
στην επιφάνεια συγκόλλησης. 
Προσαρμόσεις των προς 
συγκόλληση τεμαχίων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα στον χρόνο 
εργασιμότητας. (3 λεπτά μετά την 
ανάμιξη). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 1: Χρόνος εφαρμογής 
και ταχύτητα ωρίμανσης του 
Sikafast®- 5211. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χημική Αντίσταση 
Για τεχνική υποστήριξη 
επικοινωνήστε με το Τεχνικό 
Τμήμα της Sika Hellas.. 
 
Πρόσφυση 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις 
μετρήσεις αντοχής σε διατμητική 
τάση εφελκυσμού σε διάφορα 
υποστρώματα. Οι τιμές είναι 
ενδεικτικές. Λόγω  διαφοροποίησης 
και ποικιλομορφίας των 
υποστρωμάτων θα πρέπει να 
γίνονται πειράματα επιβεβαίωσης. 
 
Πίνακας Πρόσφυσης 
Υπόστρωμα  Τιμή 
Αλουμίνιο Al Mg3 C 8N/mm2 
Ατσάλι St 32 C 8N/mm2 
Ανοξείδωτο Ατσάλι C 8N/mm2 
Γαλβανισμ. Ατσάλι Α 6N/mm2 
Γυαλί S 9N/mm2 
UP-FRP S 6N/mm2 
ABS C 7N/mm2 
PVC C 9N/mm2 
Πολυκαρβονικό S 8N/mm2 
Πίνακας 1: Τιμές διατμητικού εφελκυσμού 
σύμφωνα με ISo 4587 για πάχος 
συγκόλλησης 1,5mm. 
Είδος Αστοχίας:A ═ Πρόσφυσης 
                         C ═ Συνοχής 
                         S ═ Υποστρώματος  
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Μέθοδος Eφαρμογής 
Προετοιμασία υποστρώματος 
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές, χωρίς ίχνη από 
γράσο, λίπη ή σκόνες.  Θα πρέπει 
να αφαιρεθούν τυχόν σαθρά 
τμήματα.  Λερωμένες επιφάνειες 
θα πρέπει να καθαριστούν πλήρως 
πριν την διαδικασία εφαρμογής.  Σε 
συνδυασμό με το Sikafast®- 5211  
η Sika προτείνει την χρήση του 
Sika® ADPrep, το γενικό προϊόν για 
την προετοιμασία επιφανειών για 
συγκολλήσεις με τεχνολογία ADP.  
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το Τεχνικό 
Τμήμα της Sika Hellas. 
 
Εφαρμογή 
Εφαρμόστε το Sikafast®- 5211 με 
πιστόλι 2 συστατικών ή αντλία σε 
αναλογία 10:1 μέσω στατικού 
αναμικτήρα. Ο χρόνος εφαρμογής 
μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την 
αναλογία ανάμιξης (μετά από 
ζήτηση). 
Να ληφθεί υπόψη ότι κατά την 
εφαρμογή του υλικού σε μεγάλες 
ποσότητες παράγεται θερμότητα 
λόγω εξωθερμικής αντίδρασης. Για 
αποφυγή μεγάλων θερμοκρασιών 
θα πρέπει το πάχος συγκόλλησης 
να μην ξεπερνά τα 3mm. 
Για επιπλέον πληροφορίες και 
βοήθεια στην επιλογή κατάλληλου 
συστήματος εφαρμογής 
παρακαλούμε  επικοινωνήστε με το 
Τεχνικό Τμήμα της Sika. 
 

Καθαρισμός 
Πλεονάζων υλικό μπορεί να 
αφαιρεθεί πριν ωριμάσει με στεγνή 
πετσέτα. Μη ώριμο Sikafast®- 5211 
μπορεί να αφαιρεθεί από εργαλεία 
και εξοπλισμό με Sika®Remover-
208 ή κατάλληλο διαλύτη. 
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 
χρησιμοποιώντας χαρτομάντιλα 
Sika® HandClean ή κατάλληλα 
βιομηχανικά καθαριστικά χεριών 
και νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες! 
 
 
Πρόσθετες πληροφορίες  
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

 
Συσκευασίες 
 SikaFast®-5211  
(Συστατικό Α): δοχείο 20 lit   
 SikaFast®-5200  
(Συστατικό B): δοχείο 18 lit   
 Διπλή φύσιγγα ανάμιξης 2 σε 1 
των 250 ml (ανάμιξης συστ. Α + Β) 
Επίσης διατίθεται σε διπλή φύσιγγα 
ανάμιξης 2 σε 1 των 150 ml (κατά 
παραγγελία και μόνο).  
 
Σημαντικό  
Για πληροφορίες και κατευθύνσεις 
για την ασφαλή χρήση , αποθή-
κευση και απόρριψη χημικών 

προϊόντων , οι χρήστες πρέπει να 
συμβουλεύονται το Φύλλο 
Ασφαλούς Χρήσης που περιέχει 
πληροφορίες σχετικές με την 
οικολογία, το περιβάλλον την 
τοξικότητα και άλλα σχετικά 
θέματα.     
 
 
Σημείωση  
Οποιεσδήποτε υποδείξεις αφορούν 
στην εφαρμογή και τελική χρήση των 
προϊόντων της Sika παρέχονται με 
καλή πίστη και βασίζονται στην 
τρέχουσα γνώση και εμπειρία της 
Εταιρίας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και 
εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. 
Στην πράξη, οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, 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 καμία ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί 
να θεμελιωθεί κατά της εταιρίας 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 Εταιρίας περί πώλησης και 
παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων 
πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην 
πιο πρόσφατη έκδοση των Τεχνικών 
Φύλλων Ιδιοτήτων, αντίγραφα των 
οποίων δίδονται εάν ζητηθούν. 

 

 
 
 
 
                                          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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