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SikaWrap® - 350G Grid         
Υαλόπλεγμα για δομητική ενίσχυση πλινθοδομών και 
λιθοδομών σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως  

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το SikaWrap® - 350G Grid είναι υαλόπλεγμα, με αντι-αλκαλική επικάλυψη SBR, 
το οποίο εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού 
Sika® MonoTop® 722 Mur για την ενίσχυση πλινθοδομών, λιθοδομών ή ακόμη και 
στοιχείων σκυροδέματος. 

Εφαρμογές Το SikaWrap® - 350G Grid χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το τσιμεντοειδές 
κονίαμα ενός συστατικού Sika® MonoTop® 722 Mur για: 

n Ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών  

n Σταθεροποίηση μη συνεκτικών τοιχοποιιών 

n Σύνδεση στοιχείων σκυροδέματος με τοιχοποιίες πληρώσεως 

n Αυξάνει της αντοχής της τοιχοποιίας στην περίπτωση ανάπτυξης οριζόντιων 
φορτίων (π.χ. σεισμική δράση) 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

n Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή 
n Ανθίσταται στη διάβρωση (σε σύγκριση με το παραδοσιακό πλέγμα) 
n Ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον του τσιμέντου (επικάλυψη με SBR) 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Περιγραφή Υαλόπλεγμα με αντι-αλκαλική επικάλυψη SBR 

Εμφάνιση / Χρώμα Γκρι 

Συσκευασία Ρολά 50m x 1m = 50m2 (Παλέτα των 10 ρολών) 

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή 
και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Καθαρό Βάρος 280 g/m2 ± 5% (Στημόνι - 145 g/m2 και Υφάδι - 135 g/m2) 

Βάρος με την  

επικάλυψη SBR 

360 g/m2 ± 5% (Στημόνι - 190 g/m2 και Υφάδι - 170 g/m2) 

Επικάλυψη Στυρένιο – Βουταδιένιο (SBR), αντι-αλκαλικό 

Διαστάσεις Πλέγματος Διαστάσεις Πλέγματος:               18,1 mm x 14,2 mm 

Βρόγχος Πλέγματος (καθαρός): 15,7 mm x 10,1 mm 

Ανοχή:  + / - 1 mm 
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Εφελκυστική Αντοχή Στημόνι:         3850 N/ 5 cm 

Υφάδι:            3800 N/ 5 cm 

Σύμφωνα με το Πρότυπου DIN 53857T1 

Επιμήκυνση Θραύσης Στημόνι:         περίπου 4.10% 

Υφάδι:            περίπου 3.45% 

Συνθήκες 
Εφαρμογής  

Οδηγίες Εφαρμογής Προετοιμασία Υποστρώματος 

Το υαλόπλεγμα SikaWrap® - 350G Grid τοποθετείται σε συνδυασμό με το 
τσιμεντοειδές κονίαμα Sika® MonoTop® 722 Mur. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο φύλλο 
ιδιοτήτων του κονιάματος για τις συνθήκες εφαρμογής. 

Εφαρμογή Προϊόντος 

Η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο στρώσεις ενώ 
μετά την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης κονιάματος και όσο ακόμα αυτή είναι 
νωπή γίνεται η τοποθέτηση του πλέγματος υάλου τύπου SikaWrap®-350G Grid, 
προσέχοντας αυτό να ενσωματωθεί πλήρως στο κονίαμα. Εξασφαλίστε επαρκή 
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των τμημάτων του υαλοπλέγματος. Το πλέγμα δεν 
πρέπει να έρθει σε απευθείας επαφή με το υπόστρωμα πριν την εφαρμογή του 
κονιάματος. 

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 

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 Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, 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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