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O τοπικός σας συνεργάτης Sika®

Iσχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν απο κάθε χρήση.
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Sika ViscoBond®

Μεγαλύτερη απόδοση 
Μικρότερη ποσότητα 

Ενισχυτικό πρόσφυσης νέας 
γενιάς και βελτιωτικό κονιαμάτων, 
βασισμένο στην τεχνολογία Sika 
ViscoCrete®

Sika ViscoBond ®
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Οδηγίες εφαρμογής

n  Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και κορεσμένο 
με καθαρό νερό (χωρίς λιμνάζον νερό)

n  Στρώση πρόσφυσης-Αριάνι: Αραιώστε 1 μέρος Sika ViscoBond® 
κατ’ όγκο με 2 έως 4 μέρη καθαρού νερού κατ’ όγκο για να 
προετοιμάσετε το διάλυμα ανάμειξης Sika ViscoBond®. Αναμείξτε 
1 μέρος τσιμέντου κατ’όγκο με 1 έως 2 μέρη άμμου και το 
διάλυμα ανάμειξης, έως ότου παραχθεί κονίαμα κρεμώδους υφής. 
Εφαρμόστε το μίγμα με βούρτσα στο υπόστρωμα (στρώση ~ 3mm). 
Κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδου: εφαρμόστε άμεσα πάνω από 
τη στρώση πρόσφυσης πριν ξηρανθεί. Κονιάματα σε τοιχοποιία: 
εφαρμόστε αφού η στρώση ξηρανθεί. 

 
 
 
 

 
 
Κατανάλωση: 0,10 - 0,16 l / m2 / mm πάχους στρώσης

n   Κονίαμα: Αραιώστε 1 μέρος Sika ViscoBond® κατ’ όγκο με 2 έως 7 
μέρη καθαρού νερού κατ’ όγκο για να προετοιμάσετε το διάλυμα 
ανάμειξης Sika ViscoBond®. Αναμείξτε 1 μέρος τσιμέντου κατ’ όγκο 
με 2-4 μέρη κατ’ όγκο άμμου και το διάλυμα ανάμειξης, έως ότου 
επιτευχθεί η επιθυμητή συνεκτικότητα. Εφαρμόστε ως συνήθως.

 
 
 
 

 
Κατανάλωση: 0,3-0,6 l/10 l κονιάματος

n  Σκυρόδεμα: Προσθέστε Sika ViscoBond® (έως 10% κατά βάρος 
τσιμέντου) κατά τη διάρκεια της ανάμειξης. Συνιστάται η διεξαγωγή 
προκαταρκτικών δοκιμών πριν την εφαρμογή.

2-7   :  1



Χάρις στην ισχυρή σύνθεσή του, το Sika ViscoBond® απαιτεί έως και 
30% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τα κοινά ενισχυτικά πρόσφυσης 
(γαλακτώματα τύπου SBR).

Το Sika ViscoBond® είναι νέας γενιάς ενισχυτικό πρόσφυσης, 
στεγανοποιητικό και πλαστικοποιητής για κονιάματα και σκυρόδεμα και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Το Sika ViscoBond® περιέχει πολυμερή ViscoCrete®, 
δηλαδή είναι βασισμένο στην πλέον καινοτόμα 
τεχνολογία προσμίκτων της Sika, που χρησιμοποιείται 
παγκοσμίως στα μεγαλύτερα έργα υποδομής. 

1  Ως ενισχυτικό πρόσφυσης για κονιάματα και επιχρίσματα με 
εξαιρετική πρόσφυση, ακόμη και σε λείες επιφάνειες

2  Ως πρόσμικτο για τοπικές επιδιορθώσεις, επισκευές και γεμίσματα
3  Για παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων και επικαλύψεων με 

αυξημένη πρόσφυση και λιγότερες ρηγματώσεις. Λειτουργεί επίσης 
και σε κονιάματα με βάση το γύψο ή τον ασβέστη

4  Για παραγωγή κονιαμάτων εξομάλυνσης δαπέδων/ επικαλύψεων με 
λιγότερη σκόνη και υψηλή αντίσταση σε τριβή και υδατοπερατότητα 

5  Σε κονίαμα τοιχοποιίας και ως κονίαμα αρμολόγησης σε αρμούς σε 
τοιχοποιία.

..... και οπουδήποτε απαιτείται συγκόλληση, στεγανότητα και 
ρευστοποίηση.

Sika ViscoBond ®

Βασισμένη στην 
τεχνολογία 

ViscoCrete®!
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Ίδια απόδοση και καλύτερη 
αποδοτικότητα σε σχέση με τις 
κοινές συσκευασίες, αλλά 30% 
λιγότερο περιεχόμενο. 

Σε σύγκριση με τα κοινά πρόσμικτα που ενεργούν ως ενισχυτικά 
πρόσφυσης, το Sika ViscoBond® προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

n  Σημαντικά βελτιωμένη εργασιμότητα
n  Αυξημένη στεγανότητα για παραγωγή κονιάματος υψηλής αντίστασης 

σε υδατοπερατότητα. Το Sika ViscoBond® είναι πιστοποιημένο και 
φέρει σήμανση CE ως στεγανοποιητικό πρόσμικτο για σκυρόδεμα και 
κονιάματα

EN 934-2

Κάθε σταγόνα 
Sika ViscoBond®  
βελτιώνει το 
κονίαμά σας!

 
Ενισχυτικό πρόσφυσης, πλαστικοποιητής, 
στεγανοποιητικό και βελτιωτικό αντοχών.

4 σε 1

=

n  Αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα σε σκυρόδεμα / 
κονιάματα (κύκλοι πήξης/ τήξης, ανθεκτικότητα σε τριβή, 
κτλ.)


