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SikaMembran®-System 

SikaMembran®-System 
Páraszabályozó rendszer átszellőztetett homlokzathoz 

Termékleírás A Membran®-System a szerelt, átszellőztetett homlokzatok páraszabályozó szi-
getelőanyaga. A poliuretán ragasztóval egyszerűen leragasztható hajlítható 
SikaMembran® fólia a különböző épületszerkezetek (pl. ablakok) között garan-
tálja a biztonságos felületi zárást, és így biztosítja az illesztési hézag építési kö-
vetelményeknek megfelelő tartós szigetelését. 
 

Fólia Különböző termék-
tulajdonságok 

Felhasználási terület 

SikaMembran® Universal Vastagság: 0,6 mm 
µ-érték: 98000 
Sd-érték: kb. 60 m 

Kívül és belül univerzáli-
san használható 

SikaMembran® Outdoor 
plus 

Vastagság: 0,6 mm 
µ-érték: 6500 
Sd-érték: kb. 4 m 

Kívül használandó 

Rendszerragasztó 
SikaBond®-20 M 

Egykomponensű, állékony 
poliuretán ragasztó 

SikaMembran® fóliák ra-
gasztására az építőiparban 
szokásos alapfelületekre 

Alkalmazási terület 

 

Jellegzetesség / 
termékelőnyök 

 Jól idomul az alapfelülethez, egyszerű kezelés 

 Felhasználóbarát 

 UV- és ózonálló 

 Nem kell előkezelni a fóliát 

 Időjárás- és öregedésálló 

 Korhadásálló 

 Elasztikus 

 Bitumenálló 

 Az építési követelményekkel összehangolt 

 Tartós tapadás 

 Kiváló feldolgozhatóság a sarkokon is 

 Nem szükséges plusz mechanikai rögzítés 

Termékadatok  

Szállítás 
 

Szín Fekete, jelzéssel ellátva 
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Kiszerelés 0,6 mm vastag x 25 m-es tekercsben 

Tekercsszélesség 
10 cm-től 35 cm-ig 5 cm-es lépcsőkkel, valamint 140 cm 

Egyéb szélesség kérésre. 

Típusok SikaMembran® Universal SikaMembran® Outdoor plus 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Száraz helyen tárolva korlátlan ideig eltartható. 

Műszaki adatok 
 

Kémiai jellemzés Butil bázisú szintetikus kaucsuk 

Vastagság SikaMembran® Universal 
0,6 mm 

SikaMembran® Outdoor plus 
0,6 mm 

Sűrűség SikaMembran® Universal 
1,11 g/cm3 

SikaMembran® Outdoor plus 
1,22 g/cm3 (ISO 2781) 

Egyenértékű 
légrétegvastagság sd 

SikaMembran® Universal 
~ 60 m 

SikaMembran® Outdoor plus 
~ 4 m (DIN 52 615) 

Tűzállóság B2 (DIN 4102) 
4.3 (VKF No. Z 12 992) 

Mechanikai / fizikai 
tulajdonságok 

 

µ-érték SikaMembran® Universal 
µ-érték: 98000 

SikaMembran® Outdoor plus 
µ-érték: 6500 (DIN 52 615) 

Húzószilárdság SikaMembran® Universal 
> 6 N/mm 

SikaMembran® Outdoor plus 
> 5 N/mm (DIN 53 504) 

Szakadási nyúlás SikaMembran® Universal 
~ 500% 

SikaMembran® Outdoor plus 
~ 400% (ISO 37.2) 

Továbbszakítási 
ellenállás 

SikaMembran® Universal 
> 8 N/mm 

SikaMembran® Outdoor plus 
> 10 N/mm (DIN 53 507) 

Gyökérállóság Gyökérálló (DIN 7864, 1. rész: 5.19) 

Alakváltozás melegen ~ 0,5%, 24 óra múlva; +100 °C hőmérsékleten 

Tudnivalók A SikaMembran® fóliák ragasztására alkalmazzuk a SikaBond®-20 M ragasztót 
(lásd a SikaBond®-20 M Termék Adatlapot) 

Ismeretlen alapfelületen a tapadást és az összeegyeztethetőségét ellenőrizzük! 

Ellenállóság 
 

Ózonállóság SikaMembran® Universal 
Jó, nincs repedés 

SikaMembran® Outdoor plus 
Jó, nincs repedés (DIN 1431/1) 

Feldolgozási 
tudnivalók 

 

Anyagszükséglet A szükséges szélesség megállapítása: 
2-3 cm ragasztási felület az ablakszerkezeten + 4-5 cm ragasztási sávszélesség 
az épületszerkezeten + a szigetelt illesztési távolság = a szalag szélessége 
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Alkalmazási tudnivalók 

Alkalmazási eljárás A SikaMembran® Universal és SikaMembran® Outdoor plus szalagokat feszült-
ségmentesen, nyújtás nélkül fektessük. 

Alkalmazási eljárás / 
eszközök 

A biztonságos és problémamentes szereléshez a következő munkaeszközök 
szükségesek: 
Kinyomópisztoly a 600 ml-es unipack kiszereléshez, védőkesztyű, szőnyegvágó 
kés, nagyobb és kisebb spatulya, műanyag nyomóhenger. 

 

 

A ragasztót közepes méretű kinyomócsőrrel 
felhordjuk (átmérő kb. 8 mm) 

 

 

Egy spatulyával a hurkaszerűen kinyomott ra-
gasztót az épületszerkezetre kb. 4-5 cm szé-
lességre és 1 mm vastagságra (az alapfelület-
től függően), az ablaktokra 2-3 cm szélességre 
és 1 mm vastagságra húzzuk szét. 

 

 

A SikaMembran® fóliát helyezzük a ragasztóra, 
kisimítva, nyújtás nélkül. 

A fóliaátfedésnél legalább 10 cm hosszú átfe-
dési hosszt biztosítsunk. 

 

 

Műanyag henger segítségével nyomjuk a fóliát 
a ragasztóra. 

 

 

A fólia élét a kinyomódott ragasztóval egy 
spatulya segítségével ágyazzuk be. 

 

 

A ragasztást követő 30 percig van még lehető-
ség a felragasztott fólia utánigazítására. 
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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 

 

Fontos tudnivalók 
További tudnivalók - Általános elvek alapján a belső oldalon nagyobb páradiffúziós ellenállású 

szalagot helyezzünk el, mint kívül. Így a szerkezetbe esetlegesen kerülő 
nedvessé a külső térbe akadálytalanul tud eltávozni. 

- Arra ügyeljünk, hogy a hézag ásványgyapottal vagy más hasonlóval jól hő-
szigetelt legyen, hogy a fólia "meleg oldalon" belül, a +10 °C izotermánál 
legyen. Ezzel elkerülhetjük, hogy az esetleges pára, mint kondenzvíz 
lecsapódjon, és épületkárhoz vezessen. 

Mérési értékek Ebben az 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, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

A megmaradt anyagot a helyi előírások szerint kell eltávolítani. A teljesen kike-
ményedett anyag a hatósági előírások szerint hulladékként eltávolítható. 

Jogi tudnivalók 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó informáci-
ókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendel-
kezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a ter-
méket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen infor-
mációkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni 
körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre 
vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezé-
sére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben elté-
rés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén 
szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivite-
lezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás 
szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
 
 


