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S-Glass Fleece 120 

S-Glass Fleece 120 

Elválasztó réteg  

Termékleírás Az S-Glass Fleece 120 üvegszál alapú elválasztó réteg. 

Alkalmazási terület Az S-Glass Fleece 120 elválasztó rétegként alkalmazható a Sarnafil
® 

vagy Sikaplan
® 

tetőszigetelő lemezek és EPS/XPS szigetelő ill. tűzgátló rétegek között. 

Tulajdonságok /  
alkalmazási előnyök 

 Nem korhadó 

 Hosszú élettartam 

 Egyszerű alkalmazás 

 Újrahasznosítható 

Vizsgálatok 
 
 

Engedélyek /  
szabványok 

 Tűzállóság az MSZ EN 13501-1 szerint 

 Minőségirányítási rendszer az MSZ EN ISO 9001/14001 szabvány szerint 

Termék adatok  

Megjelenés Felület:  strukturált 

Szín Fehér 

Kiszerelés Az S-Glass Fleece 120 tekercsek átlátszó polietilén fóliába csomagolva kerülnek 
kiszállításra. 

Tekercs hossz: 100,00 m 
Tekercs szélesség: 2,00 m 
Tekercs tömeg: 24,00 kg

 

Tárolás  

Tárolási feltételek  A tekercseket vízszintesen fektetve, hűvös, száraz helyen, közvetlen napsütéstől, 
esőtől, hótól védve tároljuk. A terméknek helyes tárolás esetén nem jár le a 
szavatossága. 

Szállítás vagy tárolás közben ne tegyen raklapot a tekercsekre. 
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Műszaki adatok  

Alapanyag Üvegszál 

Hosszúság 100,00 m 

Szélesség 2,00 m (+/- 2%) 

Vastagság 1,25 mm (+/- 10%) MSZ EN ISO 9073-2 

Felületi tömeg 120 g/m
2
 (+/- 10%) MSZ EN ISO 29073-1 

Éghetőség „A2” tűzállósági osztályba sorolt MSZ EN 13501-1 

Szakítószilárdság 

hosszirányban 
keresztirányban 

 MSZ EN ISO 29073-3 

≥ 190 N/50 mm 
≥ 100 N/50 mm 

Rendszerinformáció 

Rendszerfelépítés Kiegészítő termékek: Sarnacol
® 

2170 
 Sarnacol

®
 T 660 

Kompatibilis termékek: Sarnafil
®
 és Sikaplan

®
 lemezek összes típusa  

Feldolgozási feltételek 
/ korlátozások  

Ellenállóság Nem alkalmazható állandó UV sugárzásnál. 

Feldolgozási utasítás Az S-Glass Fleece 120 anyagot lazán fektessük le az érvényes Sarnafil
®
 és Sikaplan

® 

beépítési útmutató szerint. 

Amennyiben szükséges, az S-Glass Fleece 120 hozzáragasztható az alapfelülethez 
Sarnacol

® 
2170-nel vagy Sarnacol

® 
T 660-nal. A szomszédos réteggel legalább 50 mm-

es átfedése legyen. 

Megjegyzések / 
korlátozások 

A termék beépítését kizárólag Sika által minősített szigetelő szakember végezheti. 

Hőmérséklet korlátozások az S-Glass Fleece 120 beépítésekor: 

Alapfelület hőmérséklete: min. -30 °C / max. +60 °C 
Környezet hőmérséklete: min. -20 °C / max. +60 °C 

Néhány kiegészítő termék, például kontaktragasztó/hígító +5 °C feletti beépítési 
hőmérsékletet igényel. Kérjük, nézze meg a megfelelő Termék Adatlapot! 

Speciális intézkedések válhatnak kötelezővé a kivitelezés során +5 °C környezeti 
hőmérséklet alatt a biztonsági követelmények betartása miatt a nemzeti előírások-
nak megfelelően.  

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: 

KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (1907/2006/EK-REACH). 
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Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikoló-
giai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg le-
het találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
 

 
A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához 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 szo-
kásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármi-
lyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem 
származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrende-
lést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe ven-
nie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

                                               

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunk-
nál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 

előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes            
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Sika Hungária Kft. 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  

Tel.: +36 1 371-2020 

Fax: +36 1 371-2022 

info@hu.sika.com         www.sika.hu 


