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SikaWrap® FX-50C 
 

SikaWrap
® 

FX-50C 

Κορδόνι από ίνες άνθρακα για δομητική σύνδεση και 
αγκύρωση των συστημάτων ενίσχυσης SikaWrap

®
 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το SikaWrap
® 

FX-50C είναι ένα μονής κατεύθυνσης κορδόνι από ίνες άνθρακα, 
που περιβάλλεται από πλαστικό περίβλημα και χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος 
ινών για την αγκύρωση συστημάτων ενίσχυσης SikaWrap

®
. 

Εφαρμογές  Αγκύρωση υφασμάτων SikaWrap
®
  ινών άνθρακα και υάλου σε σκυρόδεμα 

ή τοιχοποιία 

 Σύνδεση υφασμάτων SikaWrap
®
 ινών άνθρακα ή υάλου διαμέσου 

κατασκευών σκυροδέματος ή τοιχοποιίας 

 Εύκαμπτη ενίσχυση, τοποθετημένη ως έλασμα εγκοπής (NSM) 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Ίνες άνθρακα, αντιδιαβρωτικές, ανθεκτικές 

 Πολλαπλής χρήσης 

 Εύκολο στην εφαρμογή 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Τύπος ινών Άνθρακα 

Κατασκευή Μονής διεύθυνσης νήμα άνθρακα που περιβάλλεται από πλαστικό περίβλημα 

Συσκευασία Ρολό 25 m σε πλαστικό κυλινδρικό διανομέα 

Αποθήκευση  
 

Συνθήκες αποθήκευσης/ 
Διάρκεια Ζωής 

Απεριόριστη, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εκτεθειμένες σε άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία (υπεριώδης ακτινοβολία), ότι είναι αποθηκευμένες σε ξηρές συνθήκες 
με μέγιστη επικρατούσα θερμοκρασία τους 50

0
C. 

Η μεταφορά επιτρέπεται μόνο στην αρχική συσκευασία ή διαφορετικά επαρκώς 
προστατευμένο από μηχανική καταπόνηση. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Βάρος ≥ 50 g/m (περιεχόμενο ινών άνθρακα) 

Διατομή ίνας ≥ 28 mm
2
 (σύμφωνα με το περιεχόμενο σε ίνες άνθρακα) 

Πυκνότητα ινών 1,82  g/cm
3 
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Μηχανικές/ Φυσικές 
Ιδιότητες 

 

Ιδιότητες ξηρών ινών Τιμές στη διαμήκη κατεύθυνση των ινών                                         (ASTM D 4018) 

 Μέτρο ελαστικότητας Ελάχιστη τιμή                                                                            240 kN/mm
2
 

 Εφελκυστική αντοχή Ελάχιστη τιμή                    4’000 N/mm
2
 

 Επιμήκυνση θραύσης        ≥ 1.6 % (ονομαστική) 

Iδιότητες 
διαστρωμάτωσης 

Οι τιμές αφορούν στη διαμήκη κατεύθυνση των ινών                              (ΕΝ 2561) 

 Επιφάνεια Διατομής                                                                                      28mm
2
 

 Ρητίνη εμποτισμού                                                          Sikadur
®
-300, Sikadur

®
-52 N          

               ή Sikadur
®
-52 LP 

 Μέτρο ελαστικότητας (σχετιζόμενο με τη 
διατομή των ινών) 

                                         >225 kN/mm
2
 

 Εφελυστική αντοχή (σχετιζόμενη με τη 
διατομή των ινών) 

                                         >1600 N/mm
2
 

Πληροφορίες 
συστήματος  

Διάταξη συστήματος Η διάταξη και η διαμόρφωση του συστήματος όπως περιγράφεται πρέπει να 
ακολουθείται πιστά και δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή. 

Ρητίνη εμποτισμού/ επικόλλησης: Sikadur
®
-300, Sikadur

®
-52 N ή Sikadur

®
-52 LP 

Ρητίνη αγκύρωσης:   Sikadur
®
-330 ή AnchorFix

®
-3+ 

Ύφασμα δομητικής ενίσχυσης: SikaWrap
®
 ύφασμα ινών άνθρακα ή υάλου 

Το ενσωματωμένο κορδόνι θα έχει διάμετρο περίπου 10 mm. 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Sikadur
®
-300, Sikadur

®
-52 

N, Sikadur
®
-52 LP, AnchorFix

®
-3+, καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τη 

ρητίνη και την εφαρμογή του υφάσματος, παρακαλούμε ανατρέξτε στα σχετικά 
φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων και τη μέθοδο ξηρής (Αρ. Αναφ. 850 41 02), 
χειροκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap

®
, τη μέθοδο υγρής, 

χειροκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap
®
 (Αρ. Αναφ. 850 41 03) και 

τη μέθοδο τοποθέτησης των SikaWrap
®
 FX (Αρ. Αναφ. 850 73 05). 

Λεπτομέρειες 
εφαρμογής 

 

Κατανάλωση  Εμποτισμός αγκύρωσης: 25 – 30 g/100 mm 

Υφάσματα SikaWrap
®
: Παρακαλούμε ανατρέξτε στα σχετικά φύλλα ιδιοτήτων 

προϊόντων. 

Ποιότητα Υποστρώματος Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή υποστρώματος: 1.0 N/mm
2
 ή όπως είναι 

προδιαγεγραμμένο στη μελέτη ενίσχυσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε επίσης στη μέθοδο εφαρμογής για την 
τοποθέτηση των SikaWrap

®
 FX (Ref. 850 73 05), τη μέθοδο ξηρής, χειροκίνητης 

εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap
® 

(Αρ. Αναφ. 850 41 02), τη μέθοδο υγρής, 
χειροκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap

®
 (Αρ. Αναφ. 850 41 03) ή τη 

μέθοδο υγρής, μηχανοκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap
®
 (Αρ. 

Αναφ. 850 41 04). 
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Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Σκυρόδεμα και τοιχοποιία: 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, ξηρό, καθαρό και απαλλαγμένο από 
τσιμεντοεπιδερμίδα, πάγο, στάσιμα νερά, λάδια, γράσο, υλικά επιφανειακής 
επεξεργασίας και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια. 

Το σκυρόδεμα θα πρέπει να καθαρίζεται και να προετοιμάζεται για να επιτευχθεί 
επιφάνεια απαλλαγμένη από τσιμεντοεπιδερμίδα, ανοιχτής δομής, χωρίς ρύπους. 

Επισκευή και επιπέδωση: 

Εάν πρέπει  να αφαιρεθεί ενανθρακωμένο ή αδύναμο σκυρόδεμα ή να 
επιπεδωθούν επιφάνειες σκυροδέματος, τα ακόλουθα συστήματα μπορούν να 
εφαρμοστούν: 

Δομητικά επισκευαστικά υλικά: Sikadur
®
-30 ή Sikadur

®
-31 εποξειδικό 

συγκολλητικό ή Sika
®
 MonoTop

®
-Dynamic. 

(Για λεπτομέρειες εφαρμογής και περιορισμούς, παρακαλούμε ανατρέξτε στα 
σχετικά φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε επίσης στη μέθοδο εφαρμογής για την 
τοποθέτηση των SikaWrap

®
 FX (Ref. 850 73 05), τη μέθοδο ξηρής, χειροκίνητης 

εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap
® 

(Αρ. Αναφ. 850 41 02), τη μέθοδο υγρής, 
χειροκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap

®
 (Αρ. Αναφ. 850 41 03) ή τη 

μέθοδο υγρής, μηχανοκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap
®
 (Αρ. 

Αναφ. 850 41 04). 

Οδηγίες εφαρμογής 
  

Μέθοδος εφαρμογής/ 
Εργαλεία 

Το SikaWrap
®
 FX-50 C πρέπει να κοπεί με ειδικό ψαλίδι. 

Παρακαλούμε αναφερθείτε επίσης και στις μεθόδους εφαρμογής για την 
τοποθέτηση των SikaWrap

®
 FX-50 C για την τοποθέτηση των αγκυρίων, τη 

μέθοδο υγρής, χειροκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap
®
 ή τη μέθοδο 

υγρής, μηχανοκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap
®
 για τον 

εμποτισμό/ διαδικασία διάστρωσης των υφασμάτων. 

Σημειώσεις εφαρμογής/ 
Περιορισμοί 

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και έμπειρους 
επαγγελματίες εφαρμοστές. 

Επειδή η εφαρμογή ενίσχυσης είναι εγγενώς δομητική, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην επιλογή συνεργείων κατάλληλης εμπειρίας. 

Οι σημειώσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται στη μέθοδο τοποθέτησης των 
SikaWrap

®
 FX-50 C θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Τα προϊόντα SikaWrap
®
 FX-50 C είναι επικαλυμμένα για να εξασφαλίζεται μέγιστη 

συγκόλληση και ανθεκτικότητα με τις ρητίνες εμποτισμού, συγκόλλησης, διάστρωσης 
Sikadur

®
. Για να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η πλήρης συμβατότητα του 

συστήματος, μην αντικαθιστάτε τα επί μέρους συστατικά του συστήματος. 

Τα συστήματα SikaWrap
®
 μπορούν να επικαλυφθούν με τσιμεντοειδείς επιστρώσεις 

ή άλλες επιστρώσεις για αισθητικούς και/ ή προστατευτικούς σκοπούς. Η επιλογή του 
συστήματος επίστρωσης εξαρτάται από την έκθεση και τις ειδικές απαιτήσεις του 
έργου. Για επιπλέον προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία σε εκτεθειμένες 
περιοχές χρησιμοποιήστε Sikagard

®
-550 W Elastic, SikaColour

®
-670 W ή Sikagard

®
-

680 S. 

Παρακαλούμε αναφερθείτε στις μεθόδους ξηρής, χειροκίνητης εφαρμογής των 
συστημάτων SikaWrap

®
, υγρής, χειροκίνητης εφαρμογής των συστημάτων 

SikaWrap
®
 ή υγρής, μηχανοκίνητης εφαρμογής των συστημάτων SikaWrap

®
 για 

περαιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και περιορισμούς. 

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 

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.). 

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 
Κρυονέρι 145 68 
Αθήνα-Ελλάδα 

Τηλ. +30 210 8160600 
Fax +30 210 8160606 
Email: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

   

 


