
TERMÉK ADATLAP
Sika® MultiSeal
BITUMENES SZIGETELŐSZALAG

TERMÉKLEÍRÁS
A Sika® MultiSeal egy öntapadó, modifikált bitumenes
szigetelőszalag, felső oldalán alumínium fóliával kasí-
rozva.

FELHASZNÁLÁS
A Sika® MultiSeal alkalmas szigetelésként és
gyorsjavításként vízbeszivárgás ellen tetőkön és más
épületelemeken.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Nagyon egyszerű felhasználás▪
Jó tapadás különféle alapfelületekre▪
Öntapadó▪
Bitumenes anyagokkal kompatibilis▪
Átfesthető▪
Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag Műanyaggal javított bitumenes szigetelőszalag

Csomagolás Tekercs hossz (m) Tekercs szélesség (mm) Tekercs/doboz
3 100 12
3 200 6
3 225 6
10 50 6
10 75 4
10 100 3
10 150 2
10 200 3
10 225 2
10 300 1
10 450 1
10 600 1

Megjelenés / Szín Matt szürke, terrakotta barna

Eltarthatóság A Sika® MultiSeal sértetlen, eredeti, zárt csomagolásban és megfelelő
tárolási körülmények között a gyártástól számítva 36 hónapig eltartható.

Tárolási feltételek A Sika® MultiSeal száraz, közvetlen napfénytől védve és +5 °C és +25 °C kö-
zötti hőmérsékleten tárolandó.

Vastagság kb. 1,2 mm
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Szakítószilárdság kb. 3,6 N/mm2

Szakadási nyúlás kb. 50 %

Tűzzel szembeni viselkedés B2 (DIN 4102)

Alkalmazási hőmérséklet -20 °C-tól +70 °C-ig

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Levegő környezeti hőmérséklete +5 °C - +40 °C

Alapfelület hőmérséklete +5 °C - +40 °C, legalább 3 °C-kal harmatpont felett
+10 °C hőmérséklet alatt a szigetelőszalagot és az alapfelületet
hősugárzóval elő kell melegíteni a szalag használata előtt és közben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A felület legyen tiszta, száraz, ép és homogén, olajtól,
zsírtól, portól és laza vagy homokolódó részektól men-
tes.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A kívánt hosszt vágjuk le a tekercsből, távolítsuk el a
védőréteget, majd egy megfelelő henger segítségével
nyomjuk erősen a szalagot az alapfelületre.
Átlapolás legalább 5 cm-es legyen.
A tapadási teljesítmény a Sika® MultiSeal szalag
alkalmazás közbeni melegítésével javítható.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal az összes eszközt és berende-
zést Sika® Remover-208 anyaggal tisztítsa meg. A már
kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható
el. A bőre tisztításához használjon Sika® Cleaning Wi-
pes-100-at.

KORLÁTOZÁSOK
A Sika® MultiSeal szalag felső oldala átfesthető
hagyományos festékekkel.

▪

Ne használja a Sika® MultiSeal szalagot természetes
kő felületen.

▪

Ne használja a Sika® MultiSeal szalagot víznyomás
alatt lévő hézagokra vagy folyamatos vízszivárgás el-
len.

▪

Kerülendő a közvetlen érintkezés hézagtömítő és ra-
gasztó anyagokkal vagy használat előtt
kompatibilitási vizsgálatot kell végezni.

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-

re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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