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TERMÉK ADATLAP

Sikaflex® Construction+
Tömítőanyag beton- és falazott homlokzatokhoz

TERMÉKLEÍRÁS
A Sikaflex® Construction+ egykomponensű, nedvesség 
hatására térhálósodó, rugalmas hézagtömítő anyag.

FELHASZNÁLÁS
Hézagok tömítése az alábbi területeken: 
▪ Homlokzati elemek 
▪ Mozgási és csatlakozási hézagok
▪ Előregyártott betonelemek
▪ Kitöltő panelek
▪ Homlokzatburkolat 
▪ Függönyfal 
▪ Bel- és kültéri használatra 
Porózus és nem porózus alapfelületek közötti tömítés-
hez.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Jó időjárásállóság▪
Mozgási képesség ± 35% (ASTM C 719)▪
Buborékmentes kikeményedés▪
Jó bedolgozhatóság▪
Jó tapadás sokféle alapfelületre▪
Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás▪

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
VOC kibocsátási osztály: GEV-Emicode EC1PLUSR, en-
gedélyszám: ##

▪

Megfelel a LEED v2009 IEQc 4.1: Alacsony ki-
bocsátású anyagok - Ragasztó- és tömítőanyagok kö-
vetelményének

▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
MSZ EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM▪
Hézagtömítő anyagok vizsgálata, ISO 11600-F, Sikaf-
lex Construcion+, SKZ, jelentés szám: 1002

▪

ASTM C 920, 35 osztály▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag i-Cure® Technológia, poliuretán

Csomagolás 600 ml-es monoporció, 20 monoporció/doboz

Eltarthatóság A Sikaflex® Construction+ gyártási időtől számítva 15 hónapig eltartható, 
eredeti, sértetlen, bontatlan csomagolásban, megfelelő körülmények kö-
zött tárolva.

Tárolási feltételek A terméket száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, +5 °C és +25 °C kö-
zötti hőmérsékleten tárolja.

Szín A színválasztékot a helyi forgalmazó határozza meg.

Sűrűség kb. 1,45 kg/l  (ISO 1183-1)
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore A keménység kb. 28 (28 nap után)  (ISO 868)

Metsző rugalmassági modulus kb. 0,45 N/mm2, 100%-os nyúlásnál (+23 °C) (ISO 8339)
kb. 1,10 N/mm2, 100%-os nyúlásnál (−20 °C)

Szakadási nyúlás kb. 800 % (ISO 37)

Mozgási képesség ± 25 % (ISO 9047)
± 35 % (ASTM C 719)

Rugalmas visszaalakulás kb. 90 % (ISO 7389)

Továbbszakítási ellenállás kb. 7,0 N/mm  (ISO 34)

Alkalmazási hőmérséklet −40°C és +70°C között

Időjárásállóság  8  (ISO / DIS 19862)

Csatlakozás tervezés A hézag szélessége 6 - 50 mm között legyen. A szélesség:mélység aránya 
2:1. A 10 mm-nél keskenyebb hézagok általában belső csatlakozási héza-
gok vagy a repedés irányítására kialakított vakhézagok, ezért ezek nem te-
kintendők mozgási hézagoknak. Betonelemek közötti jellemző hézagszéles-
ségek kültéri felhasználás esetén, az ISO 9047 szabvány szerinti ±25 %-os 
mozgási képesség figyelembe vételével, számítás a DIN 18540 szabvány 
szerint: 
 
Hézag hossza [m] Legkisebb hézagszéles-

ség [mm]
Legkisebb hézagmély-
ség [mm]

2 10 10
4 15 10
6 20 10
8 30 15
10 35 17

Betonelemek közötti jellemző hézagszélességek kültéri felhasználás ese-
tén, az ASTM C 719 szerinti ±35 %-os mozgási képesség figyelembe vételé-
vel, számítás a ASTM C 1472-10 szabvány szerint:
Hézag hossza [m] Legkisebb hézagszéles-

ség [mm]
Legkisebb hézagmély-
ség [mm]

2 10 10
4 15 10
6 15 10
8 25 12
10 30 15

Elkészítésük előtt minden hézagot a vonatkozó előírásoknak megfelelően 
kell megtervezni és méretezni. A szükséges hézagszélesség kiszámításának 
alapja: 
▪ Szerkezet típusa 
▪ Méretei 
▪ Szomszédos építőanyagok műszaki adatai 
▪ Hézagtömítő anyag 
▪ Az épület és a hézagok speciális kitettsége 
A hézagtervezésre és a számításokra vonatkozó további információkért ve-
gye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával.  
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Összeférhetőség Az alábbi alapfelületekkel kompatibilis: 
Nem porózus alapfelületek 
Alumínium, eloxált alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, por-
szórt fém, mázas burkolólap, PVC 
Porózus alapfelületek 
Beton, pórusbeton, tégla, cementbázisú vakolat és habarcs 
Más típusú alapfelületek esetén további információért vegye fel a kapcso-
latot a Sika Műszaki Osztályával. 

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás Hézagszélesség [mm] Hézagmélység [mm] Hézag hossza [m] / 600 
ml-es monoporció

10 10 6
15 10 4
20 10 3
25 12 2
30 15 1,3

Állékonyság 0 mm (20 mm-es profil, +50 °C) (ISO 7390)

Levegő környezeti hőmérséklete +5°C és +40°C között, legalább 3°C-kal harmatpont felett

Alapfelület hőmérséklete +5°C és +40°C között

Háttérkitöltő anyag Zártcellás, polietilén hab háttérkitöltő profil

Kötési sebesség kb. 3 mm / 24 óra (+23°C / 50% rel.páratart.) (CQP 049-2)

Bőrképződési idő kb. 65 perc (+23°C / 50% rel.páratart.) (CQP 019-1)

Bedolgozási idő kb. 55 perc (+23°C / 50% rel.páratart.) (CQP 019-2)

TERMÉKADATOK ALAPJA
Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok la-
boratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az ak-
tuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt 
ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
Biztonsági adatlap ▪
Előkezelési táblázat: Tömítés és ragasztás▪
Alkalmazástechnikai útmutató: Hézagtömítés▪
Alkalmazástechnikai útmutató: Hézagok karban-
tartása, tisztítása és javítása

▪

Műszaki kézikönyv: Homlokzati hézagok tömítése▪

KORLÁTOZÁSOK
A Sikaflex® Construction+ átfesthető a legtöbb ha-
gyományos homlokzati festékrendszerrel. Használat 
előtt azonban előzetes vizsgálatokkal ellenőrizze a 
festékek kompatibilitását (pl. az ISO Tömítőanyagok 
átfesthetősége és festék kompatibilitása c. műszaki 
előírás szerint). A legjobb eredmény az átfestés 
során akkor érhető el, ha a tömítőanyagot hagyja tel-
jesen megkötni festés előtt. Megjegyzés: a nem ru-
galmas festékrendszerek ronthatják a tömítőanyag 
rugalmasságát, ez a festékréteg repedezéséhez ve-
zethet.

▪

▪ Előfordulhat színeltérés (különösen a fehér 
színárnyalatoknál), ha élettartama során vegyi anya-
goknak, magas hőmérsékletnek és/vagy UV 
sugárzásnak van kitéve. Ez csak esztétikai hatás, 
nem befolyásolja kedvezőtlenül a termék teljesítmé-
nyét vagy tartósságát.
▪ Ne használja természetes kövön.
▪ Ne használja bitumenes alapfelületen, termé-
szetes vagy EPDM gumin, valamint olyan építőanya-
gon, melyből a tömítőanyagra káros olaj, lágyító- 
vagy oldószer válhat ki.
▪ Ne használja úszómedencékben és azok környé-
kén.
▪ Ne használja víznyomásnak kitett vagy tartósan 
víz alatt lévő hézagoknál.
▪ Ne tegye ki a meg nem kötött Sikaflex® Const-
ruction+-t alkohol tartalmú terméknek, mert ez 
károsan befolyásolhatja a kötési reakciót.
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ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, 
vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap 
tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biz-
tonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt 
a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozóan.
1907/2006/EK rendelet (REACH) – Kötelező képzés
2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges a 
termék ipari vagy professzionális használatához. 
További információkért és a képzés linkjéért látogassa 
meg a www.sika.com/pu-training webhelyet.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen ép, tiszta, száraz, homogén, olaj-
tól, zsírtól, portól és laza, málló részektől mentes. A Si-
kaflex® Construction+ jól tapad alapozó és/vagy ak-
tivátor nélkül is. 
Az optimális tapadás és a kritikus, nagy teljesítményt 
igénylő felhasználás (pl. többszintes épületek hézagjai, 
nagy igénybevételnek, extrém időjárásnak vagy vízbe-
merítésnek kitett hézagok) érdekében az alábbi ala-
pozási és/vagy előkezelési eljárást kell követni:
Nem porózus alapfelületek 
Alumínium, eloxált alumínium, rozsdamentes acél, 
horganyzott acél, porszórt fémek vagy mázas kerámia-
lapok esetén a felületüket meg kell tisztítani, majd egy 
Sika® Aktivator-205-tel átitatott, tiszta ronggyal törölje 
át. Tömítés előtt hagyjon legalább 15 perc (legfeljebb 
6 óra) kiszellőzési időt. 
Egyéb fémek (pl. réz, sárgaréz, titáncink) felületét 
ugyanígy tisztítsa meg, majd egy Sika® Aktivator-205-
tel átitatott, tiszta ronggyal törölje át. Az előírt kiszel-
lőzési idő lejárta után egy ecsettel hordja fel a Sika® 
Primer-3 N alapozót, majd a hézag tömítése előtt 
hagyjon legalább 30 perc (legfeljebb 8 óra) kiszellőzési 
időt. 
A PVC felületek tisztításához és előkezeléséhez ecset-
tel hordja fel a Sika® Primer-215 alapozót. Tömítés 
előtt hagyjon legalább 30 perc (legfeljebb 8 óra) kiszel-
lőzési időt.

Porózus alapfelületek 
Beton, pórusbeton, cementbázisú vakolat, habarcs és 
tégla esetén ecsettel hordja fel a Sika® Primer-3 N ala-
pozót. 
 
További részletes információért és tanácsért vegye fel 
a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával. 
 
Az alapozók elősegítik a tapadást, de nem helyettesítik 
a hézag felületének megfelelő tisztítását és nem ja-
vítják jelentős mértékben a felület szilárdságát.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A Sikaflex® Construction+ felhasználásra kész termék. 
Az alapfelület szükséges előkészítése után helyezze a 
háttérkitöltő profilt a hézagba, a kívánt mélységbe és 
ha szükséges, hordja fel az alapozót. Helyezze a mono-
porciót a kinyomópisztolyba, majd nyomja a Sikaflex® 
Construction+-t a hézagba úgy, hogy a hézag minden 
oldalával érintkezzen és ne zárjon be levegőt. A Sikaf-
lex® Construction+ tömítőanyagot nyomja erősen a 
hézag széleihez, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást. 
Ha éles, pontos tömítési vonalra van szükség, használ-
jon maszkolószalagot. A maszkolószalagot a bőrösödé-
si időn belül távolítsa el. A hézag felületének si-
mításához használjon kompatibilis simítófolyadékot 
(pl. Sika® Tooling Agent N). Ne használjon oldószer tar-
talmú simítófolyadékot. 
Ha a Sikaflex® Construction+-t szárazon simítják el, ak-
kor a felületének megjelenése enyhén strukturált, be-
tonszerű, ha nedvesen simítják el (megfelelő simítófo-
lyadékkal, pl. Sika® Tooling Agent N), akkor sima lesz. 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden esz-
közt és berendezést Sika® Remover-208-cal. A kikemé-
nyedett anyag csak mechanikusan távolítható el. A ki-
tett bőr tisztításához Sika® Cleaning Wipes-100 törlő-
kendőt használjon.
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HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi 
szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő in-
formációk és a termék ajánlott felhasználási módjai 
országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék 
adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-
sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK
A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és különösen 
az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján 
arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illet-
ve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben 
és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. A ter-
mék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az 
adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-
sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-
nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-
gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-
dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-
mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe 
vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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