Kako uporabljamo Sika MultiSeal®
Navodila za uporabo

Podlaga mora biti čista in suha, brez olj, masti in prostih delcev.

Očistimo

Izmerimo

Know-how
od gradbišča
do prodajne police

Sika MultiSeal®
Samolepilni,
vodoodporni
lepilni trak

Odrežemo

Odvijte, odrežite,
zalepite…in pozabite
na pronicanje vode

Odstranimo zaščitno
folijo

Položimo na podlago

Površino zagladimo
z valjčkom

Podlage, ki so umazane in/ali porozne morajo biti premazane
z bitumenskim prednamazom cca 250 gr/m2. Pri temperaturah,
ki so nižje od +5 C je potrebno ogreti Sika MultiSeal® in podlago.
Sika MultiSeal® je dobavljiv
v različnih širinah in dolžinah:
• širina 5,10,15 in 22,5 cm
• Dolžina 3 in 10 m
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Vaš dobavitelj

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.

Sika d.o.o.
Prevale 13
SI - 1236 Trzin
Slovenija
Tel: 01 580 95 34
Brezplačna številka: 080 15 20
www.sika.si

Sika MultiSeal®
Sika MultiSeal® je bitumenski, vodoodporni,
samolepilni trak, pripravljen za uporabo.
aluminijasta zaščitna folija
ojačitveni trak
bitumen
zaščitni papir

teSNilNi traK za vSe
vrSte teSNjeNja!

� Zanesljiva vodonepropustnost
� Dolgotrajna vodoodpornost
� Odpornost na vremenske vplive,
umazanijo in UV žarke
• Obstojnost

� Odpornost proti pretrganju, ki preprečuje
pronicanje vode in poškodbe na podlagi
� Visoko mehansko odporen
� Specialna membranska zmes
� Sika MultiSeal® zagotavlja visoko
stopnjo tesnjenja na stenah, strehah
in strešnih elementih
• Odpornost

Elastoplastična, vodonepropustna bitumenska zmes, prevlečena
z aluminjastim ojačitvenim trakom.
Sika MultiSeal®je idealen za tesnjenje razpok na stenah, strehah
in strešnih elementih.

� Enostavna in hitra uporaba
� Sika MultiSeal® tudi za domačo uporabo
� Brez uporabe grelcev, specialnih
orodij in lepil
� Uporaben z enostavnimi orodji
• Preprost za uporabo

� Za trajne ali začasne rešitve, za
zunanjo in notranjo uporabo
• Prilagodljivost
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Lahko ga prelepimo!

Lahko ga prebarvamo!

Minimalno prekritje: 50 mm

Posebna predpriprava kovine nam
omogoča prebarvanje površine

