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Sika® Parete 
 

Sika
® 

Parete 

Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος τροποποιημένος με 
πολυμερή για τελειοποίηση οικοδομικών επιφανειών 

Περιγραφή 
Προϊόντος Το Sika

®
 Parete είναι λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος τσιμεντοειδούς 

βάσης πριν την εφαρμογή της τελικής βαφής. 

Εφαρμογές Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικές επιφάνειες, για σπατουλάρισμα 
τοίχων και οροφών, για επιχρίσματα τσιμεντοειδούς βάσης, γυψοσανίδες, και 
τσιμεντοσανίδες. 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Υψηλής λευκότητας 

 Ευκολία εφαρμογής  

 Αντιμυκητική προστασία  

 Εφαρμόζεται σε διάφορα υποστρώματα  

 Πολύ καλή εργασιμότητα  

 Εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή ψεκασμού  

 Πάχος στρώσης από 1mm έως 3 mm 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Σκόνη, λευκή  

Συσκευασία Σακί 20 kg 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και 
σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική Βάση Τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα 

Πυκνότητα μίγματος  ~ 1,3 gr / cm
3
 

Κοκκομετρία 60-80 μm  

Μέγιστο πάχος 
εφαρμογής ανά στρώση 

1 mm 

Μέγιστο συνολικό πάχος 
εφαρμογής 

3 mm 
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Πληροφορίες 
Συστήματος  

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Κατανάλωση ~ 1 kg/m²/mm πάχους στρώσης 

Ποιότητα  
Υποστρώματος 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, καθαρή, συμπαγής, απαλλαγμένη από λάδια, 
λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά, σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια και 
βαφές. 

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Ασταρώστε με το ενός συστατικού ακρυλικό αστάρι SikaColor
®
-500 W για 

απορροφητικά υποστρώματα. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

 

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη 

Σχετική Υγρασία 
Περιβάλλοντος 

80 % max 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Ανάμειξη Αναμείξτε 20 Kg Sika
®
 Parete με 7-8 lt νερού. 

Χρόνος Ανάμειξης  Αδειάστε το νερό μέσα στο δοχείο ανάμειξης στη σωστή αναλογία και προσθέστε τη 
σκόνη στο νερό. Αναμείξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για 3 λεπτά σε χαμηλές 
στροφές μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Αφήστε το μείγμα να ηρεμήσει 
για 3 λεπτά και αναδεύστε ελαφρώς.     

Μέθοδος Εφαρμογής Εφαρμόστε το Sika
®
 Parete στο υπόστρωμα σε μέγιστο πάχος ανά στρώση 1 mm 

χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα και εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του 
υποστρώματος με το υλικό.  

Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση μετά από 5-6 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες 
υγρασίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το συνολικό μέγιστο συνιστώμενο 
πάχος εφαρμογής είναι 3 mm. 

Συντήρηση Εργαλείων Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό 
εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό 
που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. 

Χρόνος Εργασιμότητας ~ 2-3 ώρες (στους +23°C) 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών ή ανέμου το υπόστρωμα θα πρέπει να 
διαβραχεί μέχρι κορεσμού. 

Αποφύγετε την εφαρμογή σε γυαλιστερές επιφάνειες ή μη απορροφητικά 
υποστρώματα όπως μέταλλο, πλακάκια, βαφές. 

Αποφύγετε την ανάμειξη με τσιμέντο ή άλλα τσιμεντοειδή κονιάματα. 

Αποφύγετε την εφαρμογή σε σκονισμένες επιφάνειες (προετοιμάστε την επιφάνεια 
με Sika

®
 Color-500 W). 

Μετά την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να παραμένει 
απορροφητική χωρίς σχηματισμό επιφανειακού υμένα. 

Μη χρησιμοποιείτε το Sika
®
 Parete για σφράγιση κινητικών αρμών. 

Μη χρησιμοποιείτε το Sika
®
 Parete σε εξωτερικές εφαρμογές.  

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 διαφοροποιούνται 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. 
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Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

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, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την 
ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. 

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.  
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 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 

 


