
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaCem® Color
ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το SikaCem® Color είναι χρωστική ουσία σε μορφή
σκόνης, βάσεως μεταλλικών οξειδίων.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Για χρωματισμό τσιμεντοειδούς βάσης σκυροδε-
μάτων και κονιαμάτων:

Τσιμεντοειδή κονιάματα τελικής επίστρωσης, εξο-
μάλυνσης

▪

Κονιάματα αρμολόγησης▪
Σε πλάκες/πανέλα σκυροδέματος▪
Για διακοσμητικής χρήσης στοιχεία▪

Για χρωματισμό κονιαμάτων βάσεως  γύψου και/ ή
ασβέστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Συνθετικές χρωστικές βάσης ορυκτών οξειδίων▪
Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία▪
Δεν επηρεάζουν το χρόνο πήξης και την ωρίμανση
των κονιαμάτων

▪

Συμβατές με άλλα πρόσμικτα κονιαμάτων της σει-
ράς SikaCem®

▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως Χρωστικές ου-
σίες  για το χρωματισμό δομικών υλικών που βασίζο-
νται στο τσιμέντο ή / και τον ασβέστη σύμφωνα με το
ΕΝ 12878:2004, βάσει του πιστοποιητικού του ελέγ-
χου της παραγωγής στο εργοστάσιο, το οποίο έχει
εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης
ελέγχου της παραγωγής και της δοκιμής τύπου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χημική βάση Ορυκτά οξείδια

Συσκευασία Ένα κιβώτιο περιέχει 6 πλαστικά δοχεία.
Χρώμα Βάρος δοχείου
Κίτρινο 400 g
Ώχρα 400 g
Μπλε 700 g
Μαύρο 700 g
Κόκκινο 800 g
Καφέ 700 g
Πράσινο 900 g

Διάρκεια ζωής 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άθικτη συσκευασία,
προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε
θερμοκρασίες μεταξύ +5°C έως +25°C.
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Χύμα πυκνότητα Χρώμα Πυκνότητα
Κίτρινο 0,35 - 0,45
Ώχρα 0,40 - 0,50
Μπλε 0,65 - 0,75
Μαύρο 0,70 - 0,80
Κόκκινο 0,75 - 0,85
Καφέ 0,75 - 0,85
Πράσινο 1,00 - 1,10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνιστώμενη δοσολογία Μεταξύ ½ - 2 συσκευασιών ανά 25 kg συνολικού συνδετικού υλικού,

ανάλογα με την επιθυμητή ένταση χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το SikaCem® Color προστίθεται στο ξηρό μείγμα. Ανα-
μείξτε καλά πριν την προσθήκη νερού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η δοσολογία του SikaCem® Color πρέπει να προσαρ-
μόζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:

Απαιτούμενη απόχρωση▪
Χρώματα και δοσολογία συστατικών παραγωγής
σκυροδέματος και κονιαμάτων (τσιμέντο, αδρανή,
κ.α.)

▪

Η ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση εξαρτάται από τη
δοσολογία και την ομοιογένεια της αναλογίας των συ-
στατικών ανάμειξης (τσιμέντο, νερό, αδρανή, πρόσμι-
κτα και χρωστικές).
Οι συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια πήξης
και σκλήρυνσης είναι πιθανόν να επηρεάσουν την
απόχρωση του σκυροδέματος και των κονιαμάτων,
ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες
αυξημένης υγρασίας.
Οι βασικοί κανόνες και κανονισμοί που ισχύουν για τα
συμβατικά κονιάματα ισχύουν και για την περίπτωση
κονιαμάτων προετοιμασμένων με SikaCem® Color σε
ό,τι αφορά στην εφαρμογή και την ωρίμανσή τους.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οι-
κολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με
την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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