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Szín: barnásfekete 
Kiszerelés: 12 literes kanna 

    A bitumen alapú termékek a ház körüli  
    javítások során számos területen segítenek  
    a probléma megoldásában: 

 

￭    felületek vízszigetelése talajnedvesség és talajpára ellen 
￭    bitumenes lemezfedések és zsindelyek ragasztása, tömítése 
￭    repedések, rések, hibák javítása 
￭    beázás megszűntetése 
￭    lapostetők és alépítmények vízszigetelése

Felületek vízszigetelése  
talajnedvesség és talajpára ellen 
 
A Sika bitumen alapú termékei a legpraktikusabb vízszigetelési 
megoldást biztosítják. A modifikált, bitumen bázisú, kenhető víz-
szigetelések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￭    felhasználásra készek, csekély szagúak 
￭    univerzális jellegűek, jó tapadást biztosítanak minden száraz, 
     vagy enyhén nedves ásványi és bitumenes alapfelületen 
 
A Sika® Igasol®-101 – alapozó és vízszigetelés egyben. Olyan rugalmas 
emulziós bevonat, amely alkalmas kültéri szerkezetek és beton 
elemek védelmére és vízszigetelésére, csatornák, csövek és homlok-
zatok, stb. vízszigetelésére.  
 
A bevonat a már meglévő bitumenes  
tető javítási munkáihoz alapozóként  
is használható vízzel hígítva. 



A Sika® Igolflex®-101 – polisztirollal töltött vastagbevonat és ragasztó 
anyag. Oldószermentes emulziós bevonatként tartós vízszigetelést 
biztosít a földalatti létesítmények, pincék és egyéb földalatti függő-
leges felületek esetén. Alkalmazhatjuk vízbehatolás ellen és pozitív 
oldali víznyomás esetén, ragasztóként pedig alacsony sűrűségű hő-
szigetelő panelek rögzítésére bitumenes vagy ásványi alapfelületeken.  
 
Széles felhasználási lehetőségét elsősorban  
a száraz és enyhén nedves ásványi és  
bitumenes felületeken történő jó  
tapadásának, rugalmasságának  
és repedésáthidaló képességének  
köszönheti. A házilagos kivitelezést azzal  
is lehetővé teszi, hogy oldószermentes,  
csekély szagú, és nem gyúlékony. 

Bitumenes lemezfedések  
és zsindelyek ragasztása, tömítése

A Sika® BlackSeal® BT felhasználásra kész, magas 
sűrűségű anyag, amely kiválóan alkalmas rések 
kitöltésére zsugorodás nélkül.  
 
A szerkezeti gyorsjavító anyagot tetők javításánál, 
a csatornák és lefolyók körüli tömítéseknél, csatla-
kozási hézagok tömítésénél, valamint rések, repe-
dések tömítésénél, kitöltésénél ajánljuk. 
 
Nélkülözhetetlen laza tetőelemek rögzítésénél és 
a régi, bitumenes tetőzsindely javítási munkáinál is.

Szín: fekete 
Kiszerelés: 32 literes vödör 

Szín: fekete 
Kiszerelés: 300 ml-es kartus 



Repedések, rések, hibák javítása 
 
Előfordulhat, hogy már meglévő bitumenes lemezt kell javítanunk. 
Ha a záróréteg alá is bejut a víz a repedések és rétegek mentén, akár 
több métert is vándorolhat, amíg a beázás a plafonon szemmel 
láthatóan is megjelenik. Ha a beázás, repedés helyét egyértelműen 
meg lehet határozni, érdemes azt javítani, hiszen a tető újra szige-
telése, így elkerülhető. Erre az esetre felületi vízszigetelésként  
a Sika BlackSeal®-301 szálerősített,  
bitumenes vízszigetelő és javító  
keverék a megoldás, hiszen: 
￭    jól tapad beton, habarcs, bitumen,  
     fém és tetőlemez felületeken 
￭    nincs megrogyás függőleges  
     felületeken sem 
￭    rendkívül rugalmas 
￭    ellenáll nem oxidáló savaknak,  
     valamint az UV-sugárzásnak 

Beázás megszüntetése 
 
A külső beázásokat gyakran a tető hibái okozzák, pl sérült tető-
cserép, hibás pala, elöregedett, hiányos szigetelés. Ha nem szük-
séges szerkezeti javítás a későbbi hibák megszüntetéséhez  
a legpraktikusabb vízszigetelési megoldást a Sika® MultiSeal  
jelenti. Erős, öntapadó, átfesthető, a felső oldalán alumínium 
fóliával kasírozott, modifikált, bitumenes szigetelőszalag megvá-
sárolható 3 és 10 m-es kiszerelésben. Egyaránt alkalmas szigete-
lésként és gyorsjavításként vízbeszivárgás ellen és repedések, 
hézagok javításánál: 
￭    teraszon, erkélyen, tetőn, kéményen, stb. 
￭    csövek, lefolyók illesztéseinek zárásánál 
￭    különböző alapfelületek közötti  
     hézagzárásoknál 

Szín: fekete 
Kiszerelés: 5 kg-os kanna 

Színek: szürke, terrakotta, natúr alumínium 
Kiszerelés: 3 és 10 m-es tekercs 



Alépítmények és lapostetők 
vízszigetelése 

 
ALÉPÍTMÉNYEK VÍZSZIGETELÉSE 
 
A SikaBit® PRO E40-15S és SikaBit® PRO E40-5S alépítmény 
vízszigetelési rendszerek együttes tulajdonságai közé tartozik, 
hogy: 
 
￭    4 mm vastagságúak 
￭    jól terhelhetők 
￭    alacsony hőmérsékleten is beépíthetőek 
￭    kiváló méretstabilitásukat az erős hordozóréteg biztosítja, 
     ezért ezek a szigetelőlemezek egy vagy több rétegben, 
     esetleg többrétegű lapostetőknél alsó szigetelőlemezként  
     is alkalmazhatók 
￭    mind a kettő vízszigetelési termék alkalmas lehet pince 
     vízszigetelésére, talajvíznyomás elleni szigetelés,  
     valamint teraszok, erkélyek biztosítására is 
 
A SikaBit® PRO E40-15S sajátos tulajdonsága, hogy 
kimondottan tartós szigetelést biztosít rendkívül alacsony 
hőmérséklet mellett is, tehát kiváló a hideghajlítási értéke,  
akár -15 °C is.  
 
 
LAPOSTETŐK VÍZSZIGETELÉSE 
 
SikaBit PRO E42-15 MG palaőrleményes bitumenes 
szigetelőlemezek tartós és gazdaságos megoldásokat 
nyújtanak számunkra. Népszerű a kivitelezők körében: 
 
￭    az extra tartósságot garantáló, 4,2 mm-es rétegvastagság 
￭    a szigetelések típusaihoz igazodó termékválaszték 
￭    a hosszú élettartam 
￭    a szürkészöld árnyalatnak köszönhető esztétikus megjelenés 
￭    a remek hideghajlíthatósági érték 
￭    a nagyon alacsony hőmérsékleten is könnyű beépíthetőség 
￭    a 100 °C feletti hőállósága miatt 
 
Az alépítményi és a lapostető vízszigeteléshez a rendszerekben 
Titanol V bitumenes kellősítő használata szükséges. 
 



TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 
Dél-Magyarország: +36 30 205 0266 
Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335 
Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860 
Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155 
 
Sika Hungária Kft. 
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. 
E-mail: info@hu.sika.com 
 
www.sika.hu

KERESSE FEL 
WEBOLDALUNKAT!  
Tudjon meg többet rendszereinkről 

és termékeinkről!

KERESSE 

az Ön kereskedő partnerét: 
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