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Sika CarboDur

®

 E 

Ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών 
ενισχύσεων Sika CarboDur

® 
  

Περιγραφή 
Προϊόντος Τα ελάσματα Sika CarboDur

®
 προέρχονται από ειδική διαδικασία έλασης ινών 

άνθρακα (σύστημα ινοπλισμένων πολυμερών) και είναι σχεδιασμένα για ενίσχυση 
κατασκευών σκυροδέματος, ξύλου, μετάλλου, τοιχοποιίας και σύνθετων 
ινοπλισμένων πολυμερών.  

Τα ελάσματα Sika
®
 CarboDur

®
 επικολλώνται στην κατασκευή ως εξωτερικός 

οπλισμός χρησιμοποιώντας την εποξειδική ρητίνη Sikadur
®
-30 Normal για 

εφαρμογή σε κανονικές συνθήκες ή την εποξειδική ρητίνη Sikadur
®
-30LP  για 

εφαρμογή σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την τοποθέτηση και / ή λειτουργία του 
συστήματος.  

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων για 
λεπτομέρειες σχετικά με τις ρητίνες επικόλλησης.  

Εφαρμογές Το σύστημα δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur
®
 χρησιμοποιείται για βελτίωση, 

αύξηση ή αποκατάσταση της στατικής απόδοσης και της δομητικής ακεραιότητας 
κατασκευών στις εξής περιπτώσεις: 

Αύξηση φέρουσας ικανότητας: 

 Αύξηση φέροντος φορτίου σε πλάκες, δοκούς και τμήματα γεφυρών 

 Εγκατάσταση βαρέων μηχανημάτων 

 Σταθεροποίηση δονούμενων κατασκευών  

 Αλλαγή χρήσης κτιρίων  

Βλάβες σε δομικά μέλη λόγω: 

 Υποβάθμισης της απόδοσης των αρχικών κατασκευαστικών υλικών  

 Διάβρωσης χαλύβδινου οπλισμού 

 Τυχηματικών φαινομένων (πρόσκρουση οχήματος, σεισμός, πυρκαγιά, κ.α.) 

Βελτίωση λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας:  

 Μείωση καμπτόμενου βέλους και εύρους ρωγμών 

 Μείωση τάσεων επί του χαλύβδινου οπλισμού 

 Βελτίωση της αντίστασης έναντι κοπώσεως 

Αλλαγή στατικού συστήματος: 

 Αφαίρεση τοιχοπληρώσεων και/ ή υποστυλωμάτων  

 Αφαίρεση τμημάτων δαπέδου/τοιχίων για δημιουργία πρόσβασης/ανοιγμάτων 

Αντίσταση σε πιθανά καταστροφικά περιστατικά: 

 Σεισμική επιτάχυνση εδάφους, σύγκρουση, έκρηξη, κ.α. 

Αποκατάσταση σχεδιαστικών ή κατασκευαστικών ατελειών: 

 Ανεπάρκεια / έλλειψη χαλύβδινου οπλισμού 

 Ανεπάρκεια / έλλειψη πάχους σε πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος  
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Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Δε διαβρώνονται 

 Πολύ υψηλής αντοχής 

 Εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντίσταση σε κόπωση 

 Ιδιαίτερα μικρού πάχους επιτρέποντας διασταύρωση ή επάλληλες εφαρμογές 

 Εύκολη μεταφορά (ρολά)  

 Ιδιαίτερα χαμηλού βάρους, με εύκολη διαδικασία τοποθέτησης ειδικά σε 
εφαρμογές οροφής (χωρίς να απαιτείται προσωρινή υποστήριξη) 

 Ελάχιστη προεργασία του ελάσματος, εφαρμόσιμα σε αρκετές στρώσεις 

 Καθαρές ακμές χωρίς εκτεθειμένες ίνες χάρις στη διαδικασία εξέλασης 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Ινοπλισμένα πολυμερή άνθρακα σε εποξειδική μήτρα, μαύρο.  

Συσκευασία Διατίθεται σε ρολά των 5,25 και 100 m.  

Τύποι  Τύπος Πλάτος Πάχος Επιφάνεια διατομής 

Sika CarboDur
®
 Ε 512 50 mm 1.2 mm 60 mm

2
 

Sika CarboDur
®
 Ε 812 80 mm 1.2 mm 96 mm

2
 

Sika CarboDur
®
 Ε1014 100 mm 1.4 mm 140 mm

2
 

Sika CarboDur
®
 Ε1214 120 mm 1.4 mm 168 mm

2
 

 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

Απεριόριστη, με την προϋπόθεση ότι δεν εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως 
(υπεριώδη ακτινοβολία) και είναι αποθηκευμένα σε ξηρές συνθήκες και σε μέγιστη 
θερμοκρασία 50

0
C. 

Μεταφορά: μόνο στην αρχική συσκευασία ή διαφορετικά κατάλληλα προστατευμένα 
για να αποτραπεί οποιαδήποτε μηχανική φθορά τους. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα 1.55 g/cm
3
 

Περιεχόμενος Όγκος 
Ινών 

> 70%  

Μηχανικές / Φυσικές 
Ιδιότητες 

 

Μέτρο ελαστικότητας Μέση τιμή  170’000 N/mm
2
 

Ελάχιστη τιμή > 165’000 N/mm
2
 

Εφελκυστική Αντοχή  Τιμές στη διαμήκη διεύθυνση των ινών 

Μέση τιμή  2’250 N/mm
2
 

Ελάχιστη τιμή > 2’100 N/mm
2
 

Παραμόρφωση Αστοχίας Τιμή στη διαμήκη διεύθυνση των ινών  

Ελάχιστη τιμή > 1.50% 
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Πληροφορίες 
Συστήματος  

Διάταξη Συστήματος Η διάταξη και η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος θα πρέπει να ακολουθούνται 
ακριβώς όπως περιγράφονται στη συνέχεια και δεν επιδέχονται καμία τροποποίηση. 

Ρητίνη επικόλλησης – Sikadur
®
-30 (Normal ή LP). 

Ανθρακο-ελάσματα δομητικής ενίσχυσης – Sika CarboDur
®
 E.  

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη ρητίνη Sikadur
®
-30, καθώς και για 

λεπτομέρειες εφαρμογής, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το Φύλλο Ιδιοτήτων 
του Προϊόντος Sikadur

®
-30 και τη Μέθοδο Εφαρμογής για «Επικόλληση Ελασμάτων 

Sika CarboDur
®
». 

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Κατανάλωση  

Πλάτος Ελάσματος CarboDur
®
 Τυπική Κατανάλωση Sikadur

®
-30 

50 mm 0.25 – 0.35 kg/m 

80 mm 0.40 – 0.55 kg/m 

100 mm 0.55 – 0.80 kg/m 

120 mm 0.65 – 1.00 kg/m 

  

Ποιότητα     
Υποστρώματος 

Εξωτερικά επικολλούμενα ανθρακοελάσματα Sika CarboDur
®
 σε επιφάνειες 

σκυροδέματος: 
Προτεινόμενες ελάχιστες τιμές αντοχών εξόλκευσης σκυροδέματος, μετά από 
κατάλληλη προετοιμασία  
- Μέση: 2.0 N/mm

2
 

- Ελάχιστη: 1.5 N/mm
2
 

Πρέπει να επιβεβαιώνεται η αντοχή εξόλκευσης σκυροδέματος μετά από την 
προτεινόμενη προετοιμασία.  

Όταν οι τιμές της αντοχής εξόλκευσης σκυροδέματος είναι χαμηλότερη από τις 
οριζόμενες ως ελάχιστες απαιτούμενες, είναι δυνατή η χρήση εναλλακτικών 
συστημάτων της Sika. 

- Ανθρακοελάσματα Sika
 
CarboDur

®
 εφαρμοζόμενα σε εγκοπές ως οπλισμός 

ενσωμάτωσης πλησίον της επιφάνειας. 

- Υφάσματα SikaWrap
®
: Παρακαλούμε ανατρέξτε στα αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτήτων 

Προϊόντων των υφασμάτων SikaWrap
®
 

Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 28 ημερών (ανάλογα με τις 
συνθήκες ωρίμανσης, τον τύπο του σκυροδέματος, κ.τ.λ.)  

Εξωτερικά επικολλούμενα ανθρακοελάσματα Sika CarboDur
®
 σε άλλα υποστρώματα: 

Για την επικόλληση των ελασμάτων Sika CarboDur
®
 σε άλλα υποστρώματα (π.χ. 

τούβλα, λίθους, χάλυβα, ξύλο, ινοπλισμένα πολυμερή, κ.α.), παρακαλούμε ανατρέξτε 
στη «Μεθοδολογία Εφαρμογής για Επικόλληση Ανθρακοελασμάτων Sika 
CarboDur

®
». 

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Το σκυρόδεμα πρέπει να καθαρίζεται και να προετοιμάζεται ώστε να εξασφαλιστεί 
επιφάνεια ανοιχτής δομής, χωρίς τσιμεντοεπιδερμίδα και ουσίες που μπορεί να 
δημιουργήσουν πρόβλημα στη διαδικασία επικόλλησης.  

Για επιφανειακή επικόλληση ελασμάτων Sika CarboDur
®
:                                  

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη «Μεθοδολογία Εφαρμογής για Επικόλληση 
Ανθρακοελασμάτων Sika CarboDur

®
». 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

Για εφαρμογές επιφανειακής επικόλλησης ελασμάτων Sika CarboDur
®
: 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων των εποξειδικών ρητινών: 
- Sikadur

®
-30 Normal 

- Sikadur
®
-30 LP 
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Οδηγίες Εφαρμογής  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Για εφαρμογές επιφανειακής επικόλλησης ελασμάτων Sika CarboDur
®
: 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων των εποξειδικών ρητινών: 
- Sikadur

®
-30 Normal 

- Sikadur
®
-30 LP 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

Υπεύθυνος για το σχεδιασμό των εργασιών δομητικής ενίσχυσης θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα διαπιστευμένος Πολιτικός Μηχανικός.  

Επιπλέον, καθώς η εφαρμογή αυτή είναι δομητική, θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή κατάλληλα έμπειρου και εκπαιδευμένου 
εξειδικευμένου συνεργείου εφαρμογής και εργολάβου.  

Τα συστήματα ενίσχυσης Sika CarboDur
®
 με τα ανθρακοελάσματα Sika CarboDur

®
  

πρέπει να προστατεύονται μόνιμα από άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία 
και/ή νερό. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις σχετικές Μεθοδολογίες Εφαρμογής και τα 
Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων για την επιλογή των κατάλληλων υλικών επικάλυψης, 
για τις περιπτώσεις όπου τα συστήματα θα παραμείνουν μερικώς ή ολικώς 
εκτεθειμένα.  

Η μέγιστη επιτρεπόμενη συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος 
δομητικών ενισχύσεων είναι περίπου +50

0
C.  

 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική Μεθοδολογία Εφαρμογής για περαιτέρω 
περιορισμούς και οδηγίες «Μεθοδολογία Εφαρμογής Επικόλλησης Eλασμάτων Sika 
CarboDur

®
».  

Όταν χρησιμοποιείται ο επιταχυντής ωρίμανσης ρητινών Sika
®
 CarboHeater

®
 για την 

εποξειδική ρητίνη Sikadur
®
-30 LP, έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας για συνεχή 

λειτουργία μέχρι και τους +80°C. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων του 
Sika

®
 CarboHeater

®
 για περισσότερες πληροφορίες.  

Για αναλυτικές συμβουλές και υποδείξεις επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της 
εταιρείας. 

Πυροπροστασία Όταν απαιτείται πυροπροστασία σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς, τα 
ανθρακοελάσματα Sika CarboDur

®
 μπορούν να επικαλυφθούν επιπλέον με ειδικά 

πυράντοχα υλικά.  

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. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

To παρόν προϊόν είναι ένα αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να 
ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδίου 
κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή 
τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο 
παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. 

Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC 
(substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται 
στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH  ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 
του 0.1% κατά βάρος (κ.β.). 
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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.  
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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 

 


