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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 11 / 2015  

Sikaflex
®
-290 DC PRO 

Σφραγιστικό στεγανοποίησης καταστρώματος για 
επαγγελματίες 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Χημική βάση Πολυουρεθάνη ενός συστατικού 

Χρώμα (CQP
1) 

001-1)
 
 Μαύρο 

Μηχανισμός ωρίμανσης Ωριμάζει με την υγρασία 

Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (CQP 006-4) 1,3 kg/l 

Θερμοκρασία Εφαρμογής 5°C - 35°C 

Χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας
2
 (CQP 019-1) 90 λεπτά  

Ταχύτητα ωρίμανσης (CQP 049-1) (βλέπε διάγραμμα) 

Συρρίκνωση (CQP 014-1) 3%  

Σκληρότητα Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) 40  

Αντοχή εφελκυσμού (CQP 020-3 / ISO 8339) 3 Mpa
 
  

Επιμήκυνση θραύσης (CQP 020-4 / ISO 8339) 600%  

Αντίσταση διάδοσης σκισίματος (CQP 045-1 / ISO 34) 10 N/mm  

Θερμοκρασία λειτουργίας (CQP 513-1)  -40°C μέχρι +90°C (°F) 

Διάρκεια ζωής (αποθήκευση κάτω από 25°C)  
12 μήνες για φύσιγγες / σαλάμια 

9 μήνες για δοχεία / βαρέλια 
1)
 CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας 

2)
 23°C / 50% σχετική υγρασία. 

 
 

Περιγραφή 

Το Sikaflex
®
-290 DC PRO είναι 

ένα σφραγιστικό υλικό ενός 
συστατικού, βάσεως 
πολυουρεθάνης, ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία που έχει 
συντεθεί ειδικά για την 
στεγανοποίηση αρμών σε 
παραδοσιακά ξύλινα 
καταστρώματα πλοίων. Έχει 
εξαιρετική αντοχή στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες και είναι 
ιδιαιτέρως κατάλληλο για πλήρως 
εκτεθειμένους αρμούς στη 
θάλασσα. Το σφραγιστικό υλικό 
ωριμάζει ώστε να σχηματισθεί ένα 
εύκαμπτο ελαστομερές που μπορεί 
να τριφτεί με γυαλόχαρτο.  
Το Sikaflex

®
-290 DC PRO  πληρεί 

τις απαιτήσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Ναυτιλίας (Interna-
tional Maritime Organisation).  

 

 

Πλεονεκτήματα Προϊόντος 

- Εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες  

- Ανθεκτικό και συνεκτικό 
- Εύκολο και γρήγορο 

γυαλοχαρτάρισμα 
- Αξεπέραστο φινίρισμα 
- Ανθεκτικό σε θαλασσινό και 

γλυκό νερό 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Τομείς Εφαρμογής  

Το Sikaflex
®
-290 DC PRO 

χρησιμοποιείται για την 
στεγανοποίηση αρμών σε 
παραδοσιακά ξύλινα 
καταστρώματα στην κατασκευή 
λέμβων και πλοίων. 
Το προϊόν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο από 
επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει 
να διεξάγονται πειράματα στα 
πραγματικά υποστρώματα και υπό 
πραγματικές συνθήκες ώστε να 
επαληθεύεται η παρεχόμενη 
πρόσφυση και η συμβατότητα του 
προϊόντος.  
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Μηχανισμός ωρίμανσης 

Το Sikaflex
®
-290 DC PRO 

ωριμάζει αντιδρώντας με την 
ατμοσφαιρική υγρασία. Σε χαμηλές 
θερμοκρασίες η περιεκτικότητα 
υγρασίας του αέρα εν γένει είναι 
χαμηλότερη και η αντίδραση ωρί-
μανσης προχωρεί με βραδύτερο 
ρυθμό (βλέπε διάγραμμα). 

 

 Διάγραμμα 1: Ταχύτητα ωρίμανσης   
Sikaflex

®
-290 DC PRO 

 

Χημική Αντοχή 

Το Sikaflex
®
-290 DC PRO παρέχει 

μακροχρόνια αντοχή σε νερό, 
θαλασσινό νερό και  υδατικής 
βάσης  καθαριστικά. Δεν είναι 
ανθεκτικό σε διαλύτες, οξέα, πυκνά 
ορυκτά οξέα και καυστικά 
διαλύματα και καθαριστικά που 
περιέχουν χλώριο. Σύντομη επαφή 
του προϊόντος με καύσιμα και 
λιπαντικά δεν επηρεάζει την 
ανθεκτικότητα του σφραγιστικού. 
Οι ανωτέρω πληροφορίες 
παρέχονται μόνο σαν γενική 
οδηγίες. Για ειδικές εφαρμογές πα-
ρέχονται οδηγίες κατόπιν ζήτησης. 
 
Μέθοδος Εφαρμογής 

Προετοιμασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές και 
απαλλαγμένες από ίχνη γράσου, 
λαδιού και σκόνης. Σε επιφάνεια 
ξύλου απαιτείται η εφαρμογή 
ασταριού όπως π.χ. ή Sika

®
 Ma-

rine MultiPrimer. Περαιτέρω 
πληροφορίες προετοιμασίας για 
άλλα υποστρώματα όπως 
περιμετρική σφράγιση του 
καταστρώματος εξαρτούνται από 
το είδος του υποστρώματος. 
Πληροφορίες για ειδικές εφαρμογές 
είναι διαθέσιμες από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Sika. 
 

 
 
 
 
 
Εφαρμογή 

Για ικανοποιητικά αποτελέσματα το 
προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
με κατάλληλο εξοπλισμό όπως 
αντλία, πιστόλι αέρος, μπαταρίας 
κ.α.   
Το Sikaflex

®
-290 DC PRO μπορεί 

να εφαρμοστεί μεταξύ 5°C και 
35°C αν και θα πρέπει να 
λαμβάνονται οι διακυμάνσεις στην 
ρευστότητα και ωρίμανση του 
προϊόντος. 
Η βέλτιστη θερμοκρασία 
υποστρώματος και σφραγιστικού 
κυμαίνεται μεταξύ 15°C and 25°C.  
Πληροφορίες για ειδικές εφαρμογές 
είναι διαθέσιμες από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Sika. 
 
Καθαρισμός 
Μη ώριμο Sikaflex

®
-290 DC PRO  

μπορεί να απομακρυνθεί από τα 
εργαλεία και τον εξοπλισμό με 
Sika

®
 Remover-208 ή άλλο 

κατάλληλο διαλύτη. Όταν ωριμάσει 
το υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο 
με μηχανικά μέσα. 
Τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα 
πρέπει να πλυθούν αμέσως χρη-
σιμοποιώντας πετσετάκια Sika

®
 

Handclean ή κατάλληλο βιο-
μηχανικό καθαριστικό χεριών και 
νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες στο 
δέρμα! 
 

Άλλες πληροφορίες 

Προτείνεται σθεναρά η χρήση του 
Sika

®
 Teak Maintenance System 

για την συντήρηση του 
καταστρώματος.  
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-

λείας Υλικών 
- Οδηγός εφαρμογής ναυτιλιακών 

προϊόντων Sika
®
 

- Πίνακας Ασταριών Ναυτιλίας της 
Sika 

- Γενικές οδηγίες για συγκόλληση 
και σφράγιση με προϊόντα Si-
kaflex

®
 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Συσκευασίας 

 

Φύσιγγα 300 ml 

Σαλάμι 600ml 

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 συνθήκες οι 
οποίες δεν μπορούν να βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο μας. 

Οδηγίες Ασφάλειας και Υγιεινής 

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 
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 εφαρμόζο-
νται 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 συγκε-
κριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εται-
ρείας 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. 

Χρόνος (ημέρες) 
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Σχ. Υγρ. 

Σχ. Υγρ. 

 
 
 
 
                                          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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