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H Sika είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία χημικών με ηγετική θέση 
στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για τη 
συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία στην κατασκευή 
και τη βιομηχανία. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (BUILDING TRUST)

H Sika Hellas ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
1995 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

125 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

2 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

8 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Technical Center (Ηράκλειο, Κρήτης)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ

Τα προϊόντα μας μπορεί να μην είναι πάντοτε ορατά, 
ωστόσο τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν φέρουν 
σαφή προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες και την 
κοινωνία.



ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ – ΤΑ ΟΦΕΛΗ



ΠΡAΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
▪ Ενίσχυση της αναμενόμενης διάρκειας ζωής της κατασκευής του δώματος

▪ Εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης της θερμομόνωσης του δώματος

▪ Βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών (μείωση φαινόμενου θερμικής αστικής νησίδας)

▪ Μείωση της απορροής υδάτων έως και 90%

▪ Μείωση της ηχορύπανσης

▪ Απορρόφηση ρύπων και συγκράτηση αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης

▪ Εκμετάλλευση διαθέσιμου χώρου, δημιουργία χώρων αναψυχής, αισθητική αναβάθμιση κτηρίων

▪ Δημιουργία τοπικών καταφυγίων για την πανίδα και χλωρίδα και επανάκτηση αστικού πρασίνου

▪ Ενίσχυση της θερμομόνωσης, μείωση ενεργειακών απωλειών και των αναγκών για θέρμανση-ψύξη



Εκτατικός τύπος: μικρή συντήρηση, περιοδική άρδευση, 
φύτευση με φυτά εδαφοκάλυψης (ποώδη φυτά), 
υπόστρωμα ύψους 8-15 cm (βάρος κορεσμένο με νερό 
120kg/m2)

Ημιεντατικός τύπος: περιοδική συντήρηση, περιοδική 
άρδευση, φύτευση με χλοοτάπητα, φυτά εδαφοκάλυψης, 
χαμηλούς θάμνους, υπόστρωμα ύψους 10-25 cm (βάρος 
κορεσμένο με νερό 100-270kg/m2)

Εντατικός τύπος: τακτική συντήρηση, τακτική άρδευση, 
φύτευση με χλοοτάπητα, φυτά εδαφοκάλυψης, θάμνους και 
δέντρα, υπόστρωμα ύψους 12-100 cm (βάρος κορεσμένο με 
νερό <250kg/m2)

ΠΡAΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
ΤYΠΟΙ ΠΡAΣΙΝΩΝ ΔΩΜAΤΩΝ



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



ΠΡAΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΟΦΕΛΗ: 
▪ Εύκολη εφαρμογή με φλόγιστρο
▪ Καλή ευκαμψία
▪ Υψηλό πάχος στεγανοποίησης (~4-8mm)
▪ Υψηλή αντιριζική προστασία
▪ Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα
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Στρώση υγρομόνωσης:
Sarnafil® TG 66 / Sikaplan® TB

ΠΡAΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤPO / PVC

ΟΦΕΛΗ: 
▪ Υψηλή αντιριζική προστασία
▪ Ανθεκτικές σε μόνιμη υπεριώδη ακτινοβολία
▪ Ανθεκτικές σε όλες τις κοινές περιβαλλοντικές 

επιδράσεις
▪ Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα
▪ Ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη μικροοργανισμών
▪ Συμβατές με ασφαλτικά υποστρώματα
▪ Θερμοσυγκολλούμενες
▪ Ανθεκτικές σε σημειακά φορτία και χαλαζόπτωση
▪ Ανθεκτικές σε μηχανικές καταπονήσεις
▪ Ανακυκλώσιμες



ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
SikaRoof® Leak Detection Systems



SikaRoof® monitoring
ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση ανίχνευσης νερού, η αστοχία μπορεί 
να εντοπιστεί με μεγάλη ακρίβεια. 
▪ Απαιτείται διαμερισματοποίηση του δώματος σε 

διαμερίσματα 100m2 μέχρι 300m2 με σκοπό τον περιορισμό 
μιας ενδεχόμενης αστοχίας.

▪ Ο σχεδιασμός και η διάταξη των διαμερισμάτων γίνεται 
λαμβάνοντας υπόψη τις κλίσεις του δώματος σε 
συνδυασμό με τη θέση των υδρορροών.



ΠΡAΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΝ-ΘΕΡΜΩ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΟΦΕΛΗ: 
▪ Ταχύτατη ωρίμανση (~10’’)
▪ Ταχεία εφαρμογή
▪ Υψηλή ελαστικότητα & εξαιρετικές ιδιότητες 

γεφύρωσης ρωγμών
▪ Χωρίς σημεία ενώσεων και ραφές
▪ Χαμηλού ιξώδους
▪ Διαπερατή από υδρατμούς – επιτρέπει τη 

διαπνοή του υποστρώματος
▪ Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ



SIKA @ WORK
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΚΠΣΝ)

Το ΚΠΣΝ έχει το μεγαλύτερο εντατικό πράσινο δώμα σε έκταση, αλλά και σε όγκο υποστρωμάτων που 
έχει γίνει έως τώρα στην Ελλάδα. Το φυτεμένο δώμα αποτελεί την οροφή του Car Park, επιφάνειας 

10.000m2. Σε όλα τα δώματα εφαρμόστηκε αντιριζική μεμβράνη βάσεως εύκαμπτης 
πολυολεφίνης FPO Sarnafil® TG 66-20 πάχους 2mm. 



SIKA @ WORK
KARELA OFFICE PARK, ΠΑΙΑΝIΑ 

Το Karela Office Park αποτελεί το πρώτο κτίριο που έχει λάβει την πιστοποίηση L  D  Gold στην Ελλάδα. Το πράσινο δώμα, επιφάνειας 
11.000m2 αποτελεί το μεγαλύτερο του είδους του στα Βαλκάνια και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Για την κατασκευή του ημι-
εντατικού τύπου πράσινου δώματος, απαραίτητη ήταν η χρήση αντιριζικής μεμβράνης, φιλικής προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Αμερικανικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων. 

Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε κυρίως το σύστημα μεμβράνης βάσεως F O Sarnafil® TG 66-20, λόγω της εξαιρετικής της αντοχής σε 
γήρανση και μικροοργανισμούς, καθώς και χάρις στα εξαιρετικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της. Η Sarnafil® TG 66-20 συνδύασε 
στεγανότητα και αντιριζική προστασία σε ένα προϊόν, προσφέροντας έτσι μικρή αύξηση ύψους συστήματος. 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


