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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 07 / 2010 

Sikaflex®-265 
Σφραγιστικό συγκολλητικό υλικό αρμών για λεωφορεία, φορτηγά 
και οχήματα σταθερής τροχιάς ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Χημική βάση Πολυουρεθάνη ενός 
συστατικού 

Χρώμα (CQP1 001-1) Μαύρο 

Μηχανισμός ωρίμανσης Ωριμάζει με την υγρα-
σία 

Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (CQP 006-4) 1,2 kg/l περίπου 
Αντίσταση κρέμασης Καλή 
Θερμοκρασία Εφαρμογής + 10°C μέχρι + 35°C  
Χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας 2) (CQP 019-1) 45 λεπτά περίπου 
Χρόνος Εφαρμογής 2) (CQP 526-1) 30 λεπτά περίπου 
Ταχύτητα ωρίμανσης (CQP 049-1) 3,5χιλ/24 ώρες 
Συρρίκνωση (CQP 014-1) < 1% 
Σκληρότητα Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) 50 περίπου 
Αντοχή εφελκυσμού (CQP 036-1 / ISO 37) 6 N/mm2 περίπου 
Επιμήκυνση θραύσης (CQP 036-1 / ISO 37) 450% περίπου 
Αντίσταση διάδοσης σκισίματος (CQP 045-1 / ISO 34) 14 N/mm περίπου 
Αντοχή εφελκυσμού-διάτμησης (CQP 046-1 / ISO 4587) 4,5 N/mm2 περίπου 
Αγωγιμότητα (CQP 079-2 / ASTM D 257-99) 108 Ωcm περίπου 
Θερμοκρασία λειτουργίας (CQP 513-1)  -40°C μέχρι +90°C 
Διάρκεια ζωής (αποθήκευση κάτω από 25°C) (CQP 016-1)         φύσιγγα και σαλάμι 
  βαρέλι και δοχείο 

9 μήνες 
6 μήνες 

1) CQP = Διαδικασίες Ποιότητας Εταιρείας          2) 23°C / 50% σχετική υγρασία. 
 
Περιγραφή 
Το Sikaflex®-265 είναι συγκολλητι-
κό πολυουρεθάνης ενός συστατι-
κού, με δυνατότητα κάλυψης ανο-
χών που ωριμάζει με έκθεση στην 
ατμοσφαιρική υγρασία. 
Το Sikaflex®-265 παράγεται σύμ-
φωνα με το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας  ISO 9001 / 14001 και  
το ενδοεταιρικό πρόγραμμα re-
sponsible care. 

Πλεονεκτήματα Προϊόντος 
- Ευκολία χρήσης 
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
καταλύτη επιτάχυνσης 

- Ελαστικό/πλήρωσης ανοχών 
- Ελαφριάς οσμής 
- Εξαιρετική εργασιμότητα και 
ιδιότητες φινιρίσματος 

- Ευρεία γκάμα πρόσφυσης 
- Χωρίς διαλύτες και PVC 
- Κατάλληλο για χειροκίνητες και 
αυτοματοποιημένες εφαρμογές  

Πεδία Εφαρμογής 
Το Sikaflex®-265 έχει σχεδιασθεί 
για εφαρμογές τοποθέτησης παρ-
μπρίζ και γενικότερες εφαρμογές 
σφραγίσεων και συγκολλήσεων. Οι 
πολύ καλές ιδιότητες φινιρίσματος 
και η αντοχή του σε περιβαλλοντι-
κή καταπόνηση το κάνουν κατάλ-
ληλο για εκτεθειμένους αρμούς. Για 
να επιταχυνθεί η ωρίμανσή του 
μπορεί να συνδυαστεί με Sika® 
Booster Paste. 
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο 
μόνο για έμπειρους χρήστες. Θα 
πρέπει να διεξάγονται πειράματα 
υπό πραγματικές συνθήκες και με 
τα πραγματικά υποστρώματα ώστε 
να διακριβώνεται η παρεχόμενη 
πρόσφυση και η συμβατότητα του 
υλικού. 
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Μηχανισμός ωρίμανσης 
Το Sikaflex®-265  ωριμάζει αντι-
δρώντας με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Αν το προϊόν χρησιμο-
ποιηθεί σε συνδυασμό με το Sika® 
Booster Paste τότε η ταχύτητα 
ωρίμανσης είναι κατά μεγάλο βαθ-
μό ανεξάρτητη της ατμοσφαιρικής 
εργασίας.  

Πίνακας 1: Αρχική δύναμη συγκράτη-
σης του Sikaflex®-265 Booster στους 
23°C με αντλία 

Πίνακας 1: Με Booster Adapter 

 

 Χημική Αντοχή 
Το Sikaflex®-265 είναι ανθεκτικό 
στο νερό, τα υδατικής βάσης κα-
θαριστικά (ουδέτερου, όξινου ή 
αλκαλικού τύπου, χωρίς χλώριο σε 
συνήθεις συγκεντρώσεις). Είναι 
προσωρινά ανθεκτικό σε καύσιμα, 
ορυκτέλαια, φυτικά και ζωικά λίπη 
και λάδια. Δεν είναι ανθεκτικό σε 
οργανικά οξέα, πυκνά ορυκτά οξέα 
και καυστικά διαλύματα ή διαλύτες.  
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.  
Περαιτέρω προετοιμασία επιφανεί-
ας εξαρτάται από την φύση των 
υποστρωμάτων και την παραγωγι-
κή διαδικασία. Ως εκ τούτου, όλες 
οι οδηγίες θα πρέπει να διακριβώ-
νονται πειραματικά.  
Πληροφορίες για ειδικές εφαρμογές 
είναι διαθέσιμες από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Sika. 

Εφαρμογή 
To Sikaflex®-265 πρέπει να ζεστα-
θεί στους 80°C αν χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με το Booster 
Adapter.  
Συνίσταται η χρήση πνευματικού η 
ηλεκτρικού πιστολιού όταν χρησι-
μοποιούνται μεγάλες ποσότητες 
υλικού ή/και όταν χρησιμοποιείται 
μαζί με το Booster Adapter (όπου 
και απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη 
εξόλκευσης). Μην εφαρμόζεται το 
προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 
10°C  και πάνω από 35°C. Οι 
βέλτιστες θερμοκρασίες εφαρμο-
γής είναι μεταξύ 15 και 25°C.  
Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο 
πάχος συγκόλλησης προτείνεται το 
κορδόνι συγκόλλησης να τοποθε-
τείται  σε μορφή τριγωνικού κορ-
δονιού (δείτε σχήμα) 
 

 
Σχήμα 1: Συνιστώμενη μορφή κορδο-
νιού συγκόλλησης 

Για οδηγίες επιλογής και εγκατά-
στασης κατάλληλου συστήματος 
αντλίας επικοινωνήστε με το Τεχνι-
κό τμήμα της Sika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επεξεργασία και Φινίρισμα 
Οι βέλτιστες ιδιότητες φινιρίσματος 
επιτυγχάνονται χωρίς την χρήση 
επιταχυντή. Γεμίστε πλήρως τον 
αρμό χωρίς να εγκλωβίζετε αέρα 
εντός του υλικού και με το προϊόν 
να ξεχειλίζει ελαφρώς από τον 
αρμό. Έπειτα αφαιρέστε το πλεο-
νάζων υλικό με σπάτουλα. Για 
λείανση της τελικής επιφάνειας 
χρησιμοποιήστε Sika®Tooling 
Agent N. 
 
Καθαρισμός 
Μη ώριμο Sikaflex®-265 μπορεί να 
αφαιρεθεί από εργαλεία και εξοπλι-
σμό με Sika® Remover-208 ή άλλο 
κατάλληλο διαλύτη. Μόλις το υλικό 
ωριμάσει μπορεί να αφαιρεθεί 
μόνο με μηχανικά μέσα. 
Τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα 
πρέπει να πλυθούν αμέσως χρη-
σιμοποιώντας πετσετάκια Sika® 
Handclean ή κατάλληλο βιομηχα-
νικό καθαριστικό χεριών και νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρόνος(ώρες) Αντοχή(MPa) 
1 0,25 περίπου 
2 1 περίπου 
4 2 περίπου 

Χρόνος(ώρες) Αντοχή(MPa) 
1 0,1 περίπου 
2 0,4 περίπου 
4 1,3 περίπου 

Συνιστώμενη διαμόρφωση 
κορδονιού 
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Άλλες πληροφορίες 
Οδηγίες εφαρμογής που εκδίδονται 
για συγκεκριμένες κατασκευές 
μπορεί να επεξηγούν περαιτέρω τα 
τεχνικά δεδομένα αυτού του Φύλ-
λου Ιδιοτήτων Προϊόντος. 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 

1. Φύλλα Χαρακτηριστικών 
Ασφαλείας Υλικών 

2. Πίνακας Ασταριών της 
Sika 

3. Γενικές Οδηγίες Σφράγι-
σης & Συγκόλλησης με 
Sikaflex® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή 
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 σχετίζον εφαρμογή και τελική 
χρήση των προϊόντων της SIKA 
παρέχονται με καλή πίστη και βασί-
ζονται στην τρέχουσα γνώση και 
εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊό-
ντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρη-
σιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό 
κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι 
διαφοροποιήσεις στα υλικά, τα υπο-
στρώματα και στις επιτόπιες συνθή-
κες εφαρμογής είναι τέτοιες που 
καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί 
σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή 
καταλληλότητά τους για συγκε-
κριμένο 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. 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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