
Sika Vízszigetelési Rendszerekkel
A Tervezői Szabadságért



  A világon napjainkban a műanyaglemezes tetőszigetelési rendszerek je-
lentik az egyik legnépszerűbb szigetelési  megoldást. Ennek megfelelően 
az emberek hajlamosak rá úgy gondolni mint kizárólag lapostetők szigete-
lési anyagára. 
  A két legerterjetebb tetőszigetelési rendszer a Sikaplan® PVC és a Sarnafil® 

T FPO szigetelési rendszerek azonban rendkívül széles termékpalettával 
rendelkeznek ahhoz, hogy bármilyen építészeti megoldások területén al-
kalmazhatóak legyenek. Továbbá nagyszerűen párosíthatóak olyan szige-
telési alternatívákkal mint a Sikalastic® MTC kenhető vízszigetelő rendszer 
is.

A műanyaglemezes szigetelések főbb előnyei:

•egyrétegben fektethető
•egyszerű rétegrendek
•akár függőleges felületre is beépíthető
•könnyű súlyú
•esztétikus
•időjárásálló
•UV stabil
•gazdasságos, költséghatékony megoldás
•rugalmas
•hegesztett toldások
•újrahasznosítható
•beépítésével csökkenthető a környezeti terhelés
•gyorsan beépíthető ezáltal csökken a kivitelezési idő
•Sikagard 950 festékkel festhető
•szinte bármilyen geometriai alakzat szigetelése meg-
  oldható vele
•nyílt láng használata nélkül beépíthető

Különleges Vízszigetelési Megoldások Sika Vízszigetelő Rendszerekkel

A Sikalastic® MTC rendszerek

A Sikalastic® MTC kenhető vízszigetelő megoldások kiválóan alkalmazhatók 
bonyolult csomópontok részletkialakítására, vagy akár önnáló vízszigetelő 
rétegként is .
Az alapanyag tulajdonságánál fogva mind vízszintes, mind függőleges felü-
leten bedolgozható. A megfelelő tapadóhíd alkalmazásával kiválóan illesz-
kedik a Sikaplan® PVC és a Sarnafil® T FPO alapú szigetelő rendszerekhez 
is, ezáltal kiválóan alkalmazható azok csomópontjainak kialakításához is.

Sikaplan® PVC és Sarnafil® T FPO dekorprofil rendszerek

A Sikaplan® PVC és a Sarnafil® T FPO dekorprofil rendszerek kiválóan alkal-
mazhatóak a hagyományos állókorcos dekorprofil rendszerek helyettesíté-
sére. Használatával költséghatékony vízszigetelő megoldáshoz jutunk úgy, 
hogy közben nem szembesülünk a fémlemezfedések hátrányaival.
Egyszerűbb rétegrend tervezhető vele mint a hagyományos lemezfedések 
esetében. Az alapanyag tulajdonságai miatt kiválóan tervezhetőek vele 
bonyolult geometriai alakzatok a vízszintes és függőleges felületeken egy-
aránt. 
A dekorprofilok beépítése mindíg a műanyaglemez átlapolásai felett tör-
ténik, ezáltal külső szemlélő számára a lemezlapolások reltve maradnak.

Sikagard 950 az exluzív megjelenésért

A Sikagard 950 festék alkalmazható azon esetekben amikor valami okból 
tetőnket egyedi megjelenésűvé szeretnénk varázsolni. Akár a felületen 
részletkialakítások például logók festésére alkalmas, akár a teljes felület is 
bevonható vele. Ezekre akkor lehet szükség ha a megrendelő olyan egyedi 
megjelenésű lemez beépítését szeretné amely szín a szigetelőlemez ter-
mékkínálatában nem szerepel.
A szigetelőlemez festése illetve logóval történő ellátása különösen ajánlott 
azokon a területeken, ahol az épület tetejére jó rálátás nyílik például rep-
terek közelében.
A festék megfelelő tapadóhíd használatával tökéletesen illik a Sikaplan® 

PVC és Sarnafil® T FPO vízszigetelő rendszerekbe.
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Sika Hungária Kft
1117 Budapest
Prielle Kornélia utca 6.
Magyarország

Kontakt:
Telefon: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
E mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

A kiadványunk tájékoztató jellegű, egyéb műszaki információkért kérjük forduljon szaktanácsadóinkhoz, 
vagy látogasson el a www.sika.hu weboldalra.
A Sika Hungária Kft szaktanácsadója segít a megadott műszaki paraméterek alapján a legmegfelelőbb ré-
tegrendek és csomópotok kialakításában. Továbbá akár online is kérheti ingyenes  műszaki specifikációnkat 
a www.sikaspec.hu oldalon.
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