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TERMÉK ADATLAP

S-Felt T-300
Elválasztó-, felületkiegyenlítő- és védőréteg

TERMÉKLEÍRÁS
A S-Felt T-300 poliészterből (PES) készült elválasztó-, 
felületkiegyenlítő- és védőréteg.

FELHASZNÁLÁS
A S-Felt T-300 felhasználható elválasztó- és kiegyenlítő 
rétegként a Sarnafil® vagy Sikaplan® szigetelő lemezek 
és a nem kompatibilis alapfelületek között. A S-Felt T-
300 felhasználható védőrétegként a Sarnafil® vagy Si-
kaplan® szigetelő lemezek és bármilyen védőbevonat 
vagy burkolat között.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Bitumenálló▪
Nem rothadó▪
Alkalmas mechanikus rögzítéshez (könnyen fúrható)▪
Újrahasznosítható▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
Tűzállósági osztályozás az MSZ EN 13501-1 szabvány 
szerint.

▪

Minőségirányítási rendszer MSZ EN ISO 9001/14001.▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyi alapanyag 100 % poliészter (PES) szálak

Csomagolás A S-Felt T-300 tekercseket egyenként csomagolják átlátszó PE-fóliába.
Csomagolási egység ld. árlista
Tekercs hossza 50,00 m
Tekercs szélessége 2,00 m
Tekercs súlya 30,00 kg

Megjelenés / Szín Felület strukturált
Szín fehér
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Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 5 évig, megfelelő tárolási körülmények mellett, 
bontatlan, sértetlen, eredeti csomagolásban. 

Tárolási feltételek A tekercseket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől, 
esőtől és hótól védett helyen tárolja. Szállítás és tárolás közben ne halmoz-
za egymásra a raklapokat és ne helyezze más anyag raklapja alá.

Hosszúság 50,00 m

Szélesség 2,00 m (+/- 10 %)

Tényleges vastagság 2,50 mm (+/- 10 %) (MSZ EN 29073-2)

Egységnyi területre eső tömeg 300 g/m2  (+/- 10 %) (MSZ EN 29073-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakítószilárdság hosszirányban ≥ 300 N/50 mm
keresztirányban ≥ 350 N/50 mm

(MSZ EN 29073-3)

Nyúlás hosszirányban ≤ 90 %
keresztirányban ≤ 90 %

(MSZ EN 29073-3)

Tűzzel szembeni viselkedés Szabadon fektetett E-d2
Polisztirol lapon E
Fán E
Betonon E

(MSZ EN ISO 11925-
2:2002)

(MSZ EN 13501-1)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése Kiegészítő termékek Sarnacol®-2170
Sarnacol® T-660

Kompatibilis termékek Összes Sarnafil® és Sikaplan® lemez 
típus

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

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

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

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.

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

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cik-
ke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, 
amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltéte-
lek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a termék-
nek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy fel-
használásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke 
szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék 
Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő 
információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez 
a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellék-

letében felsorolt SVHC (Substances of Very High Con-
cern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anya-
gokat és nem tartalmaz az European Chemicals 
Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzé-
tett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál 
(w/w) nagyobb mennyiségben.
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FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
FELHASZNÁLÁS

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedé-
lyezett, tetőszigetelésben jártas szakember végezheti. 
 
Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztí-
tószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazha-
tó. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban 
szereplő információkat. 
+5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés 
esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi 
szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek 
megfelelően.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A S-Felt T-300 lemezt szabadon kell lefektetni, a Sarna-
fil® és Sikaplan® lemezekre érvényes beépítési uta-
sítások szerint. Ha szükséges, a S-Felt T-300 ráragaszt-
ható az alapfelületre Sarnacol® 2170 vagy Sarnacol® T 
660 ragasztókkal. A szomszédos lemezek átfedése leg-
alább 50 mm legyen.

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.

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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