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Σύνθετο σύστημα σφράγισης με σκοπό την εξασφάλιση 
στεγανότητας σε χώρους υγρών διεργασιών και 
περιμετρικά υγρών περιοχών. 
 
Sikalastic®-1K  
Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα 
στεγανοποίησης 
 
Sika® SealTape-S  
Ειδική ταινία για στεγανή σφράγιση περιμετρικά και σε αρμούς σε 
χώρους υγρών διεργασιών που πρόκειται να επιστρωθούν πλακάκια 
(μέρος συστήματος) 
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Περιγραφή   
 
Το SikaLastic®-1K είναι ένα ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο κονίαμα 
βάσεως τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια. 
Περιέχει επίσης λεπτόκοκκα ειδικά επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα 
στεγανοποίησης, σχηματίζοντας ένα εύκαμπτο κονίαμα που είναι ιδανικό για 
επιφάνειες που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις. Το SikaLastic®-1K είναι 
κατάλληλο για εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα. 
 
Ταινία στεγανοποίησης Sika® SealTape-S που αποτελείται από υφαντό 
πλέγμα για συγκόλληση εκατέρωθεν και από ελαστική ζώνη διαστολής στο 
μέσο της για χρήση σαν μέρος ενός σύνθετου συστήματος σφράγισης σε 
συνδυασμό με στεγανή κόλλα πλακιδίων 
και κεραμικά πλακάκια με σκοπό την εξασφάλιση στεγανότητας σε χώρους 
υγρών 
διεργασιών και περιμετρικά υγρών περιοχών. 
 
Εφαρμογές  
 Σφράγιση των περιμέτρων γύρω και κάτω από πλακάκια σε περιοχές 

που λαμβάνουν χώρα υγρές διαδικασίες όπως σε μπάνια, κουζίνες, 
μπαλκόνια κλπ. 

 Σφράγιση γύρω από προσόψεις και γύρω από πισίνες για να αποφευχθεί η είσοδος 
νερού. 

 Σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών διαστολής σε αρμούς απομόνωσης, 
σύνδεσης και κατασκευαστικούς, σε γωνίες και διεισδύσεις σωλήνων, κ.α. 

 Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
 
Πλεονεκτήματα  
 Υψηλή ελαστικότητα 
 Στεγανό 
 Καλή χημική αντοχή 
 Ευκολία εγκατάστασης 
 Θερμική αντοχή: -25°C έως +60°C 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
Κώστας Παπαδημητρίου 
m: 6974 009232 
kpapadi@hol.gr 
www.bpapadimitriou.gr 
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