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Sika® BituSeal Mastic999 

Sika
®

 BituSeal Mastic 999 

Ασφαλτικής βάσης σφραγιστικό αρμών 

Περιγραφή 
Προϊόντος Θιξοτροπικό ασφαλτικό σφραγιστικό αρμών ενός συστατικού βάσεως διαλύτη. 

Εφαρμογές  Σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες 

 Σφράγιση τριχοειδών ρωγμών 

 Σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, 
εξαεριστικά,κ.λ.π.) 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, 
μέταλλα, ασφαλτικές επιστρώσεις, ασφαλτόπανα, προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, 
κ.λ.π. 

 Έτοιμο προς χρήση 

 Οικονομική εφαρμογή 

 Παραμένει πλαστικό ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20
ο
 C) 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Χρώμα Μαύρο 

Συσκευασία Δοχεία 5 kg 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής 

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική ακέραιη 
κλειστή συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες μακριά από πηγές φωτιάς και προστατευ-
μένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +25°C. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική βάση Βάσεως διαλύτη, τροποποιημένη άσφαλτος με SBS 

Πυκνότητα 1,4 – 1,5 kg/l 

Χρόνος Δημιουργίας 
Επιδερμίδας 

Μετά από περίπου 30 λεπτά 

Περιεκτικότητα σε 
Διαλύτες 

≤ 12% κατά βάρος 

Περιεκτικότητα σε Στερεά ~ 90% κατά βάρος 
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Αντοχή σε Θερμότητα +120
ο
 C 

Επιμήκυνση Θραύσης > 150% 

Ελαστική Επαναφορά 10 – 15 % 

Ευκαμψία σε Χαμηλές 
Θερμοκρασίες  

Εύκαμπτο έως τους - 10
ο
 C 

Πληροφορίες 
Συστήματος 

 

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Ποιότητα Υποστρώματος Υγιές, καθαρό, απαλλαγμένο από επιφανειακούς ρύπους, συμπεριλαμβάνοντας 
σκόνη, επιδερμίδα σκυροδέματος, χαλαρά τμήματα, λάδια και λιπαρές ουσίες. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

+5°C ελάχιστη / +40°C μέγιστη 

Το υλικό είναι δυσκολότερο να εφαρμοστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C ελάχιστη / +40°C μέγιστη 

Το υλικό είναι δυσκολότερο να εφαρμοστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Για ευθείες ακριβείς γραμμές, προστατέψτε τις πλευρές των αρμών με ταινία 
μασκαρίσματος. 

Εφαρμόστε το υλικό με σπάτουλα εν ψυχρώ. 

Σε αρμούς φαρδύτερους του 1 cm απαιτείται αστάρωμα με Sika
®
 Igolflex

®
 P-01S. 

Αφαιρέστε την ταινία μασκαρίσματος όσο το σφραγιστικό είναι ακόμα μαλακό και 
πριν αρχίσει να ωριμάζει. 

Κατανάλωση 140 -150 gr για αρμό 1 cm x 1 cm x 1m (πάχος x πλάτος x μήκος)  

Συντήρηση εργαλείων Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό 
εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Sika

®
 Colma ή βενζίνης. 

Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει (συγκολλητικό) μπορεί να αφαιρεθεί 
μόνο μηχανικά. 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς με μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. 

Κατάλληλο για όλους τους συνήθεις οριζόντιους αρμούς και για μικρού – μέτριου 
ανοίγματος κάθετους αρμούς. 

Το προϊόν παρουσιάζει ελάχιστη συρρίκνωση λόγω της μικρής ποσότητας πτητικών 
ουσιών που περιέχει. 

Θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία με κατάλληλες ακρυλικές 
βαφές ή αλουμινόχρωμα. 

Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 
να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

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

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην 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 σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. 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 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. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. 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 τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 

    

C
o

n
s
tr

u
c
ti

o
n

 

 
 
 
 
 
 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 

 


