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Wolontariusze uszczelniają dach  

żłobka 
 

W wiosce Galia na Krecie (niedaleko stolicy wyspy Heraklionu), w jednym z publicznych żłobków pojawił 

się poważny problem z przeciekającym dachem. Maluchy przebywały w niezdrowych, zawilgoconych 

pomieszczeniach z pleśnią na ścianach. Z powodu kryzysu gospodarczego lokalne władze nie posiadały 

środków na przeprowadzenie potrzebnej naprawy i remontu budynku. 

 

Koszty pokryły lokalne firmy 
Przy wsparciu lokalnych przedstawicieli Graco z Kalivis SA i Sika Hellas SA Christos Stefanoudakis 

zaoferował wykonanie kompletnego pokrycia dachu żłobka o powierzchni 230 m
2 

przy użyciu systemu 

polimocznikowego Sikalastic 841ST. Użyty w projekcie polimocznik składał się z warstwy podkładowej 

Sikafloor 161, czystego polimocznika Sikalastic 841ST oraz warstwy powierzchniowej Sikalastic 621. 

Wszystkie koszty zostały pokryte przez wspomniane firmy, a Stefanoudakis nałożył materiał za darmo 

przy użyciu nowego zintegrowanego urządzenia Reactor EXP2-I firmy Graco z systemem tłoczącym 2:1 

T2 zainstalowanym na jego minivanie. 

 

Pokrycie dachu o powierzchni 230 m² zajęło niecałe 2 dni. 
Projekt uszczelnienia dachu żłobka zakończył się sukcesem i został wykonany przed terminem. 

Wszystkie prace łącznie z przygotowaniem na miejscu zajęły niecałe 2 dni. Zintegrowany system Reactor 

okazał się znakomitym wyborem, jeśli chodzi o nakładanie materiału SIKA, i spotkał się z niezwykle 

pozytywnym przyjęciem pracowników. Christos Stefanoudakis był zadziwiony skutecznością i łatwością 

obsługi. — Maszyna jest bardzo mocna i powłokę udało się nałożyć w bardzo krótkim czasie ze 

znakomitym rezultatem! — oświadczył. Realizację projektu obserwowało wielu wykonawców, architektów 

i inżynierów. Wszyscy byli zdumieni wydajnością urządzenia EXP2-I oraz jakością powłoki 

polimocznikowej. — To idealna maszyna do innowacyjnych zastosowań! Rzeczywiście okazało się, że I-

Reactor EXP-2 ma liczne funkcje i zalety, takie jak: dobra wydajność grzewcza, nowy zaawansowany 

układ sterowania, doskonałe nowe parametry sprężania powietrza i natrysku w połączeniu z przenośną i 

kompaktową konstrukcją, oszczędność na kosztach oleju napędowego i miarodajne informacje o 

realizowanym zadaniu.  
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Kontakt z Graco 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.graco.com 
Aby się z nami skontaktować, napisz na adres info@graco.be 

 
Chcesz otrzymywać więcej informacji o udanych aplikacjach?  
Zarejestruj się na stronie http://news.graco.eu.com/ 

 
Chcesz podzielić się SWOIM sukcesem?   
Przejdź na stronę www.graco.com/MyStory 
 

 

 

UŻYTKOWNIK 
 
Publiczne przedszkole Fajstos w 
miejscowości Galia, Mires-Heraklion, 
Kreta, Grecja 

 

Sektor rynku przemysłowego 
Oświata publiczna 

KONFIGURACJA 
 
EXP2 I Reactor zamontowany 
wewnątrz minivana. Samowystarczalny 
system. 
 

Urządzenie GRACO 
Zintegrowany Reactor EXP2-i 
System tłoczący 2:1 T2 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dystrybutor GRACO  
Kalivis Electromechanica SA 
Orfeos 55  
Ateny 11854 
Grecja 

 

ZASTOSOWANIE 
 
Uszczelnianie dachu przy użyciu 
systemu SIKA z udziałem czystego 
polimocznika nałożonego metodą 
natryskową przy pomocy 
zintegrowanego urządzenia Reactor 
EXP2-I zamontowanego na minivanie. 
 

Specyfikacja materiału  
Podkład SIKAFLOOR 161 plus czysty 
mocznik SIKALASTIC 841ST oraz 
warstwa powierzchniowa SIKALASTIC 
621 to kompletny system uszczelnienia 
dachu wytwarzany przez firmę SIKA, 
który zapewnia całkowitą i trwałą izolację 
wodoszczelną na ponad 25 lat 
 

Typowe właściwości 
Dwuskładnikowy szybko wiążący 
materiał 
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