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TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Drainage Layer 20L2F
VÍZELVEZETŐ, SZŰRŐ- ÉS VÉDŐRÉTEG ZÖLDTETŐKHÖZ

TERMÉKLEÍRÁS
A SikaRoof® Drainage Layer 20L2F tartalmaz egy 
háromdimenziós polimer kompozit vízelvezető belső 
réteget, melynek két oldalához filc szűrőréteg (PP) van 
erősítve.

FELHASZNÁLÁS
A SikaRoof® Drainage Layer 20L2F kizárólag szakmai 
felhasználók részére.

Alkalmas vízelvezető, szűrő- és védőrétegként lapos-
tetőre, extenzív és intenzív zöldtetős rendszerekhez.

▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
3 az 1-ben termék (vízelvezető, védő- és szűrőréteg)▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyi alapanyag Vízelvezető réteg Polipropilén (PP)
Filc szűrőréteg Polipropilén (PP)

Csomagolás Csomagolási egység 4 tekercs/raklap (kb.192 m2)

Megjelenés / Szín Vízelvezető réteg Fekete
Filc szűrőréteg Világosszürke

Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 5 évig.

Tárolási feltételek A terméket eredeti, bontatlan és ép csomagolásban, száraz helyen , +5 °C 
és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás és tárolás közben ne he-
lyezze a termék raklapjait egymásra, vagy más termék raklapja alá.

Felület Struktúrált

Méretek Hossz 20,00 m (± 0,5)
Szélesség 2,40 m (± 0,05)
Vastagság 20 mm (2 kPa-nál)

Egységnyi területre eső tömeg Vízelvezető réteg 500 g/m2 (± 10 %)
Filc szűrőréteg 100 g/m2 (± 10 %)

(MSZ EN 9864)
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Statikus átszúródással szembeni el-
lenállás

CBR vizsgálat (geotextil ér-
ték)

1000 N (MSZ EN ISO 12236)

Szakítószilárdság ≥ 13,0 kN/m (MSZ EN 10319)

Szakadási nyúlás ≥ 80 % (MSZ EN 10319)

Nyitott méret O90 / 95 µm (MSZ EN 12956)

Víz áramlási kapacitás ViH50 90 l/s.m2 (MSZ EN 11058)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése A tető kialakításától függően az alábbi termékek használata javasolt:
Sarnafil® TG 66 ▪
Sikaplan® SGmA▪
Sikaplan® TB ▪
Dörr-Gardentop bitumenes lemezek ▪

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete -20 °C és +60 °C között

Alapfelület hőmérséklete -30 °C és +60 °C között

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
FELHASZNÁLÁS

Beépítési eljárás 
Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutató-
ban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírás-
ban meghatározott beépítési eljárás lépéseit, melye-
ket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazí-
tani.
Rögzítési eljárás - Általános 
A terméket szabadon fektetve kell beépíteni.
A filc szűrőréteg felváltva kb. 10 cm-rel túllóg a vízel-
vezető rétegen minden oldalon. A filc szűrőrétegnek 
egy hosszirányú és egy keresztirányú oldalán kell átf-
edésben lennie.
Az átmeneti és a lezáró szakaszokat filc csíkkal kell le-
fedni. Beépítés után közvetlenül a SikaRoof® Drainage 
Layer 20L2F-et leterheléssel (talaj és növényzet) kell 
rögzíteni.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
Beépítési utasítás: Sarnafil® és Sikaplan® vízszigetelő 
lemezek lapostetőre

▪

KORLÁTOZÁSOK
Beépítését kizárólag a Sika által minősített, tapasztalt 
szakember végezheti.

A SikaRoof® Drainage Layer 20L2F lemez használata 
olyan földrajzi helyekre korlátozódik, ahol az átlagos 
havi minimum hőmérséklet -50 °C. Állandó környeze-
ti hőmérséklet a használat során +50 °C-ra korlátozó-
dik.

▪

Egyes kiegészítő termékek (pl. ragasztók, tisztító- és 
oldószerek) használata +5 °C feletti hőmérsékletre 
korlátozódik. Tartsa be a Termék Adatlapban találha-
tó hőmérsékleti korlátozásokat.

▪

Különleges intézkedésekre lehet szükség +5 °C kör-
nyezeti hőmérséklet alatti beépítés esetén a biz-
tonsági követelményei miatt, a nemzeti 
szabályozásoknak megfelelően.

▪

Ne alkalmazza, ha a termék tartós UV sugárzásnak 
lenne kitéve.

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

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük 
olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cik-
ke szerinti "árucikk". Nem tartalmaz olyan anyagokat, 
amelyek a szokásos vagy ésszerűen előrelátható fel-
használási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. 
Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szál-
lításához vagy felhasználásához ugyanennek a rende-
letnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szük-
séges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos 
használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenle-
gi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a RE-
ACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Subs-
tances of Very High Concern - Különös aggodalomra 
okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az Eu-
ropean Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügy-
nökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tö-
megszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és kü-
lönösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a 
jelenleg 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 
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik 
fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szál-
lítási feltételek szerint. A felhasználónak minden eset-
ben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére 
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok 
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre álló-
knak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adat-
lapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő 
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén sze-
replő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdé-
ses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük 
pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minő-
ségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, be-
dolgozás, felhasználás esetén érvényes.

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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