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Sika® Igolflex
Kaučiukinė - bituminė sandarinimo masė
Gaminio aprašymas

Paruošta naudojimui, elastinga, kaučiukinė – bituminė pastos pavidalo medžiaga, skirta
pastatų ir kitų konstrukcijų išoriniam sandarinimui.

Panaudojimas

•

•
•
•

Puiki apsauga nuo atmosferinių kritulių, drėgmės poveikio, infiltracinių ir gruntinių
vandenų, į kurių sudėtį įeina humusinės rūgštys, druskų tirpalai ir kitos agresyvios
medžiagos
Pamatų, perdangų, atraminių sienų, rūsių, baseinų, nusodinimo rezervuarų,
požeminių garažų sandariai ir ilgalaikiai apsaugai
Ant išorinių vertikalių ir horizontalių paviršių
Šlapių ir drėgnų patalpų, o taip pat balkonų ir terasų vidiniam izoliavimui
Ant visų sausų ir drėgnų mineralinių grindų

•
•
•
•

Paruošta naudojimui
Padengia pagrindo įtrūkimus ir nelygumus
Netrupa net esant žemai temperatūrai
Elastinga, kibi ir atspari senėjimui

•

Savybės

Techniniai duomenys
Spalva

Juoda

Pavidalas

Pasta

Tankis

Apie 1 kg/l

Klampis

Medžiaga tiksotropinė

pH rodiklis

10,5 ÷ 11,5

Kietųjų komponentų
kiekis

Apie 61 %

Bitumo kiekis

Apie 41 %

Naudojimo
temperatūra

Nuo +5oC iki +30 oC

Vandens garų
difuzinio atsparumo
koeficientas

40 000 ÷ 50 000 µH2O

Džiuvimo laikas

4 ÷ 6 valandos

Minimalus 1
sluoksnio storis

1 mm

Sąnaudos

1,7 kg / m2 1 mm storio sluoksniui. Priklauso nuo objekto, pagrindo ir vandens sąlygų
2,5 ÷ 3,5 kg / m2 dengiant 1÷2 sluoksnius
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Prikibimas

Betonas: labai geras
Medis: labai geras
Metalas: geras
Stiklas: silpnas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, be atšokusių dalelių, dulkių, senų dangų ir stovinčio
vandens

Naudojimo būdas

Vienas sluoksnis lengvai apsaugai ir kaip klijuojantis sluoksnis.
Du sluoksniai - ypatingais atvejais.
Dengiant 1 - sluoksnę dangą naudoti lygią mentelę.
Dengiant 2 - sluoksnę dangą, pradžioje naudoti dantytą mentelę, o po to lygią mentelę.

Rekomendacijos

Medžiagos nenaudoti, esant stipriam saulės apšvietimui.
Vietose kur yra didelės apkrovos naudoti dedamo sluoksnio armavimą su stiklo ar
plastmasiniu audiniu.
Po naudojimo įrankius nedelsiant nuvalyti, naudojant atitinkamą tirpiklį.

Įpakavimas

Dėžutė 25 kg

Sandėliavimas

18 mėnesių nuo pagaminimo datos, saugant nepažeistose, originaliose pakuotėse.

Pastabos

Medžiaga netoksiška, tačiau kenkia vandeniui.
Gamintojas garantuoja gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo panaudojimo būdui.
Gaminį naudoti atsižvelgiant į jo techninės kortelės nuorodas. Dirbant laikytis statybos
darbų ir darbų saugos ir higienos taisyklių reikalavimų. Esant neaiškumams, atlikti
bandymus arba susisiekti su Sika® atstovybės techniniais darbuotojais.
Saugoti odą ir akis. Saugoti nuo vaikų.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie
yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra
pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų
techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę,
remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.

UAB „STOTRAS“
Goštautų g.3, LT-48324 Kaunas
Tel. 837262089
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