
SikaRoof® MTC rendszerek
Tetőszigetelési megoldások
Sikalastic® kenhető szigetelési rendszer 



SikaRoof® MTC tetőszigetelési rendszerek – bonyolult ré

SikaRoof® MTC részletképzés
A Sikalastic® anyag kiválóan alkalmas 

bitumenes lemezekkel szigetelt tetők rész-

letképzéseinek megoldására. Segítségével a 

legproblémásabb, legtagoltabb, legnehezeb-

ben hozzáférhető csomópontokban (pl. át-

törések, vápák, szerelvények) is folytonos lesz 

a vízszigetelés.

Moisture Triggered Chemistry
(Nedvesség hatására beinduló kötés)

A S ikaRoo f ® MTC  (Mois ture 

Triggered Chemistry) rendszerek egy 

olyan egyedülálló technológia előnyeit hor-

dozzák magukban, mely következtében az 

anyag kötése a levegő nedvességtar-

talmának hatására indul be. Ez azt jelenti, 

hogy a vízszigetelő fólia képes kikeményedni 

a legszélsőségesebb körülmények között is, 

mint pl. extrém hőmérsékleti tartományokban 

vagy a legkülönbözőbb relatív páratartalmak 

mellett is. A hagyományos poliuretán rendsz-

erekkel ellentétben kötésük nem jár széndioxid 

képződéssel (akár buborékok formájában), és 

a bedolgozást nem hátráltatják a kedvezőtlen 

időjárási viszonyok. Persze a SikaRoof® 
MTC rendszereket sem ajánlott közvetlenül 

eső előtt bedolgozni, mivel az erős esőzés a 

felület esztétikai megjelenését ronthatja. Ez a 

hatás nem jelenti azonban a felhordott rétegek 

szerkezeti károsodását, a rétegek vízzárósága 

továbbra is megmarad, a víz nem fordítja meg 

a kötési folyamatot. A SikaRoof® MTC 

rendszerek lelkét a Sikalastic® réteg adja, 

mely garantálja a tökéletesen folytonos, toldás 

nélküli vízzáróságot. A folyékony bedolgo-

zási mód biztosítja, hogy bármilyen bonyolult 

és tagolt csomópontban egyszerűen és nagy 

biztonsággal valósuljon meg a vízszigetelés. 

A Sika a beépített rendszertől függően akár 20 

év garanciát is ad a szigetelésekre, amennyiben 

a garanciális feltételek teljesülnek és a munkát 

a Sika által minősített szakkivitelező végzi!

Nincs tűz – nincs tűzveszély
Hidegen bedolgozható, 

a  m u n k a v é g z é s h e z 

n incs  szükség  pe r-

zselőre, forrólevegős 

hegesztőre, gázláng-

ra vagy fűtő beren-

  Felépítés: Sikalastic®-601 BC és 
Sikalastic®-621 TC, Sikalastic® 
Reemat Premium szöveterősítéssel 

  Rétegvastagság: 1,8 mm

  Anyagigény: ≥ 3,0 kg/m²

C
1

Bitumen

Before refurbishment

After refurbishment

Főbb előnyök
   MTC technológiának köszönhetően 

érzéketlen az időjárási körülményekkel 

szemben 

   Egyszerű és gyors csomóponti kialakítás 

a Sikalastic® Reemat fátyol által

   Egykomponensű anyagok 

   Ideális részletképzésekhez és komplett 

felújításokhoz

   Minimális anyagveszteség, mivel nincs 

átlapolási és vágási hulladék 

   Méretre szabott, minden ponton tökélete-

sen illeszkedő szigetelés

   Hidegen felhordható rendszer

   A beépítéshez minimális az eszközigény

   Kiválóan alkalmas fém tetők, bádogos 

szerkezetek, vápák szigetelésének 

javítására

   Gyökérállóságának köszönhetően 

zöldtetők vagy fordított rétegrendű 

tetők szigetelésére is alkalmas.

dezésekre (pl.

  

bitumen melegítő), így a 

Sikalastic® bedolgozása nem jelent 

tűzveszélyt. Ez különösen fontos lehet vegyipa-

ri üzemek, repterek vagy iskolák esetében. 

Beépítés után a rendszer azonnal teljesíti a szi-

gorú tűzvédelmi, tűzállósági követelményeket.



szletek egyszerűen

SikaRoof® MTC 12
Tartós, UV-álló, repedésáthidaló rétegfelépítés 

lemezes szigetelésű tetők teljes felületű bevo-

násához  vagy új szigetelés készítéséhez.

A megfelelő alapozó használatával fémhez, 

betonhoz, vagy a leggyakrabban használt 

lemezes szigetelő anyagokhoz is garantált a 

tapadás.

  Felépítés: Sikalastic®-601 BC, 
Sikalastic® Reemat Standard 

vagy Premium szövettel,  

Sikalastic®-621 TC fedőréteggel

  Rétegvastagság: 1,2 mm

  Anyagigény: ≥ 2,1 kg/m²

Egykomponensű termék

Stabilitás alacsony hőmérsékleten

Rugalmas, repedésáthidaló

Könnyen bedolgozható ecsettel, hengerrel vagy 

airless szórással nehezen hozzáférhető helyen is

Gyökérálló

Gyalogos és könnyű járműforgalomnak ellenálló

Tűzálló

Szélszívásnak ellenálló

UV-álló, nem sárgul

Hősokk álló (pl. nem sérül, ha hirtelen eső, 

jégeső vagy erős napsütés éri)

Páraáteresztő

Jól tapad a legtöbb alapfelületre, a víz nem tud 

a szigetelés alatt vándorolni

Toldásmentes, folytonos vízszigetelés

Bitumenes lemezekkel kompatibilis

Csúszásmentes (kvarchomokkal beszórható)
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Projektfüggő követelmények a tartós 

vízszigetelésekre vonatkozóan
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SikaRoof® MTC 15
Magas élettartam és fokozott bizton-

ság igénye esetén alkalmazott, meg-

növelt rétegvastagságú rendszer. UV-álló, 

repedésáthidaló rétegfelépítés javításokhoz 

vagy tetők teljes felületű bevonásához.

  Felépítés: Sikalastic®-601 BC, 
Sikalastic® Reemat Premium 

szövettel, Sikalastic®-621 TC 
fedőréteggel

  Rétegvastagság: 1,5 mm

  Anyagigény: ≥ 2,5 kg/m²
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SikaRoof® MTC 18
Nagy mozgásokat végző, erősen tagolt, 

fokozottan igénybevett tetők kompromisz-

szumok nélküli szigetelési megoldása. Tartós, 

UV-álló, magas repedésáthidaló képességű 

rétegfelépítés felújításokhoz, új szigetelések 

készítéséhez, vagy  az MTC rendszerek rész-

letképzési munkáihoz.

  Felépítés: Sikalastic®-601 BC, 
Sikalastic® Reemat Premium 

szövettel, Sikalastic®-621 TC 
fedőréteggel

  Rétegvastagság: 1,8 mm

  Anyagigény: ≥ 3,0 kg/m²
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SikaRoof® MTC termékrendszer

Je len is mer te tő anyag ban kö zölt ada tok (leg jobb tu do má sunk 

sze rint) meg fe lel nek a nyom dá ba adás idő pont já ban ren del ke-

zés re ál lók nak. Az anya gok fo lya ma tos fej lesz té se mi att a vál toz-

ta tás jo gát a Si ka Hun gá ria Kft. fenn tart ja. Az is mer te tő anya gát 

szak em be reink nagy gon dos ság gal ál lí tot ták össze, az elő for du ló 

saj tó hi bá kért fe le lős sé get nem vál la lunk. Ki ad vá nyunk tá jé koz  ta tó 

jel le gű, kér dé ses eset ben kér jük for dul jon szak ta ná csa dó ink hoz.
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Termékek

Sikalastic®-601 BC
Egykomponensű poliuretán alapú kenhető szigetelőréteg, amely a SikaRoof® MTC 12, 15 és 18 rendszerek alsó rétege

Sikalastic®-621 TC
Egykomponensű poliuretán alapú kenhető UV-álló szigetelőréteg, amely a SikaRoof® MTC 12, 15 és 18 rendszerek felső rétege

Sikalastic®-623 D
Egykomponensű poliuretán alapú kenhető UV-álló szigetelőréteg, amely alkalmas a SikaRoof® MTC Green (zöldtetető) és 
SikaRoof® MTC Ballast (leterhelt) rendszerek csomóponti kialakításaihoz

Sikalastic® Reemat
A SikaRoof® MTC rendszerek mechanikai erősítésére szolgáló üvegfátyol hordozóréteg

Sikalastic® Cold Stick
Kétkomponensű oldószermentes ragasztó a páratechnikai rétegek és a hőszigetelés rögzítéséhez

Sikalastic® Carrier
Kiegyenlítő és elválasztó réteg a födém és a kenhető szigetelő rétegek közé


