Sikaflex®-11 FC+
Tesnjenje s Sikaflex®-11 FC+:
 Podlaga mora biti čista in suha, brez olj,
masti in prostih delcev.
 Robove reg je potrebno oblepiti s
samolepilnim trakom. Vstavite penasto
vrvico. Premer vrvice naj bo 20%-30% večji
od širine rege. Če je potrebno uporabite Primer.
 Maso nanašajte z ročno ali zračno pištolo.
Zaglajevanje. Po potrebi uporabite gladilno
tekočino.
 Samolepilni zaščitni trak odstranite
pred začetkom utrjevanje.

KNOW-HOW
OD GRADBIŠČA
DO PRODAJNE POLICE

Sikaflex®-11 FC+
VISOKO ELASTIČNA,
HITRO SUŠEČA, LEPILNO
TESNILNA MASA

Lepljenje s Sikaflex®-11 FC+

Pripravite površino za lepljenje.
Debelina nanosa je odvisna od hrapavosti podlage: 1 - 3 mm. Izogibajte
se zračnim luknjicam. Dobro pritisnite na podlago, ki jo lepite.

Vaš dobavitelj

PRAVILNO DOZIRANJE:

Približna poraba (za talne stike):
10 mm
10 mm
~ 6,0 m
~ 3,0 m

15 mm
12-15 mm
~ 2,5-3,0 m
~ 1,5 m

20 mm
17 mm
~ 1,8 m
~ 0,9 m

25 mm
20 mm
~ 1,2 m
~ 0,6 m

30 mm
25 mm
~ 0,8 m
~ 0,4 m
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Širina stika
Globina stika
Dolžina stika/600 ml
Dolžina stika/310 ml

Najmanjša širina stika za tesnjenje okoli oken znaša 10 mm.








Dodatne informacije
so vam na voljo na spletu





Poslovanje poteka v skladu s splošnimi prodajnimi pogoji. Pred
uporabo izdelka preberite najnovejši tehnični in varnostni list.













Pritrjevanje
Tesnjenje
Polnjenje
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Sikaflex®-11 FC
+

Sikaflex®-11 FC+ je prava rešitev
za gradbenike, krovce, inštalaterje,
pravzaprav za vsakogar!

Sikaflex®-11 FC je trajno elastična lepilna
in tesnilna masa na poliuretanski osnovi
s kratkim časom sušenja.




Vodo in vremensko odporen
Za zunanjo in notranjo
uporabo

TRAJEN

DOBRA OPRIJEMLJIVOST
IN DOLGOTRAJNA ELASTIČNOST!



+

Sikaflex®-11 FC je primeren za:

Lepljenje in tesnjenje
v enem koraku

PRAKTIČEN

Lepljenje:
Izredno močna, trajno
elastična masa z
odličnim oprijemom,
brez povesov.

Tesnjenje:
Trajno elastičen in
odporen na vibracije in
temperaturne razlike

Zapolnitev stikov:
Vodotesno, trajno
elastično polnilo, lahko
ga uporabljamo tudi pri
širših stikih




Enostaven za uporabo
Nadomešča mehansko
pritrjevanje

+

Sikaflex®-11 FC je elastičen, z visoko odpornostjo na vibracije
in temperaturne spremembe:
Temperaturna obstojnost: - 40 °C do + 80 °C

ENOSTAVEN ZA NANAŠANJE

Oprijem na skoraj vse gradbene materiale:

Dobavljiv v 6 barvah:

črna

siva

bela

bež

rjava

opečnato
rdeča

plastiko

beton

keramiko

les

pocinkano
površino

jeklo

baker

