Sika MultiSeal
®

Lipni sandarinimo juosta
Gaminio aprašymas

Sika® MultiSeal lipni, sandarinanti juosta, stogų dengimui,
sudėtyje turinti lipnų, bituminį komponentą, todėl juosta
prilimpa net esant žemai temperatūrai.
Rulonėlis

Panaudojimas

Savybės

•

Greitam ir ilgalaikiam sandarinimui, įbrėžimų, įtrūkimų,
sujungimų ir užpildymų remontui

•

Balkonų, stogų, kaminų, fasadų ir pan. remontui

•

Nutekamųjų vamzdžių ir latakų sandarinimui

•

Lauko parapetų sandarinimui

•

Sienų kampų sandarinimui

•

Banguotos, trapecinės ir pan. skardos sujungimų
sandarinimui

•

Nesudėtinga naudoti

•

Labai geras sukibimas su įvairiais pagrindais, pvz.:
betonas, skiedinys, akmuo, mediena, stiklas, aliuminis,
cinkas ir pan.

•

Vandeniui sandari ir atspari

•

Atspari UV ir atmosferos poveikiui

•

Lengvai panaudojama bet kokiomis formomis

•

Galimybė padengti dažų dangomis

Įrankiai

Naudojimo sąlygos
+40°C
+5°C

Sąnaudos

Techniniai duomenys
Storis

1,1 mm

Ilgis

3 m / 10 m

Plotis

50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 225 / 300 / 450 / 600 mm

Naudojimo temperatūra

nuo +5°C iki +40°C

Terminis atsparumas
Svoris

nuo -20°C iki +80°C
1,15 g / cm2

Atsparumas tempimui

65 MPa

Sika® MultiSeal

Priklauso nuo
panaudojimo
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Pagrindo
paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, lygus be dulkių, riebalų ir kitų teršalų ir be aštrių
išsikišimų.

Panaudojimo būdas

Nuo lipniosios juostos dalies pašalinti apsauginę popieriaus juostelę ir priklijuoti
juostą, pradedant nuo galo. Išvyniojant rulonėlį, nuolat prispausti.
Išlyginti juostą (nenaudoti jokių įrankių, kurie galėtų juostą pažeisti)
pašalinti visus oro burbuliukus. Įrankius ir įrangą valyti spiritu, terpentinu.

Įpakavimas
Ilgis
3m
3m
10 m
10 m
10 m

Plotis
100 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Rulonėlių pakuotėje
12
6
3
2
3

Kiti išmatavimai galimi pateikus atsikarą prašymą
Sandėliavimas

Saugoma originaliose pakuotėse ant palečių, sausose patalpose, 24 mėnesių
nuo pagaminimo datos.

Pastabos
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.
Pabaigus darbą, kruopščiai nuplaukite rankas vandeniu su muilu.
Saugoti nuo vaikų.
Medžiagą leidžiama pardavinėti ir bendram naudojimui statyboje.
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Goštautų g. 3, Kaunas
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