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Az épí té szet a vál to zá sok tól
gya rap szik. Olyan krea tív öt -
le tek tôl és me rész megol dá-
 sok tól, ame lyek el bû völ nek
és meg lep nek ben nün ket. 
A füg göny fa lak kü lö nö sen
szi go rú ki hí vást je len te nek 
a ter ve zôk nek, mert ezek
nem csak, hogy meg ha tá roz-
 zák az épü let ka rak te rét, 
ha nem meg is kell fe lel niük
a mechanikai, környezeti 
és hôtechnikai kö ve tel mé -
nyek nek.

Krea tív hom lok za ti arc hi tek-
 tú ra
Az esz té ti kai vonz erô és az ener gia ha té -
kony ság köz ti ideá lis egyen súly el ta lá lá sa
ér de ké ben az épí té szek egy re gyak rab ban
for dul nak az üveg hez el kép ze lé seik meg-
 va ló sí tá sá ban.  Akár struktúrális üveg fa -
lak, akár dup la üve ge zé sû, sôt akár ket tôs
hé jú hom lok za tok ese té ben is. Az üve get
össze le het kom bi nál ni ter mé sze tes kô v-
el, fé mek kel, vagy különbözô bevonatos
fé mek kel, ami tág le he tô sé get nyújt az
épí té szek krea ti vi tá sá nak. 

De a ma ku lát lan op ti kai meg je le nés nem
az egye dü li kri ti kus té nye zô. A hom lok -
za tok nak és ab la kok nak hosszú tá von
kell funk ció ju kat be töl te niük. Ez meg kö -
ve te li, hogy tö ké le tes le gyen a ta pa dás
az egyes ra gasz tá si / tö mí té si fe lü le tek
kö zött, a tö mí té sek nek nagy ru gal mas -
sá gúak nak és idôjárásállóknak kell len -
niük. Ezek a igé nyek meg kö ve te lik az ún.

High-tech megoldások a tökéletes homlokzatokért
mér nö ki mi nô sé gû szi li kon tö mí té se ket,
egye dül ezek fe lel nek meg  a ma gas fo kú
spe ci fi kus kí vá nal mak nak, és ga ran tál ják 
a ma gas tel je sít ményt min den te kin tet ben. 

Eze ket az al kal ma zá so kat szem elôtt tart va
a Sika min den kö ve tel mény nek meg fe le -
lôen a ki pró bált és be vizs gált innovatív
hom lok za ti ter mé kek szé les vá lasz té kát
szál lít ja. 

Sikasil®. E tö mí té sek nek és ra gasz tó
anya gok nak mindegyi ke ma gas fo kú, az
adott al kal ma zás hoz  ki fej lesz tett és il lesz -
tett  tu laj don sá gok kal ren del ke zik. 

Ez igaz a struktúrális üve ge zés tôl és a hô -
szi ge te lô üveg má sod la gos pe rem zá rá sá -
tól az idôjárásálló tö mí té se kig. 
SikaMembrane® rend sze rek ideá li san
egé szí tik ki a víz- és pá ra zá ró il lesz té se ket,
tö mí té se ket mind a füg göny fa lak, mind az
át szel lôz te tett hom lok za tok ese té ben. 
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Az üvegpanelek különlege-
sen magas igénybe  véte lek -
nek vannak kitéve.
Folyamatosan át kell adniuk
a hôtágulás ha tá sára fellépô
erôket a tartó szerkezetnek,
eközben sok éven keresztül
ki kell állni az idô járás vis-
zon tagságait is. 

Speciális termékek

A magas rugalmassági modulusú
Sikasil® SG szilikon ragasztó anya gok
a legjobb tulajdonságokkal rendel keznek
a struktúrális ragasztás céljára. 

A alacsony modulusú Sikasil® WS
idôjárás álló tömítések fel tudják venni az
üvegelemek között fellépô mozgásokat,
tartósan tömítik azokat.

A rugalmas rendszerek, mivel az erô ha -
tá sokat eloszlatják, csökkenteni tudják 
a károkat nem várt igénybevételek ese -
tén, mint pl. kisebb vagy közepes mérté -
kû földrengések, nyomáshullámok ese -
tén is.

Tartósan ellenálló szerkezet

A Sikasil® SG szilikon ragasztókat
használják  az üveg elemeknek a fém

Az illusztráció egy strukturális üve g-
e  zési modul prototípusát mutatja.
Ennek az ábrának nem célja, hogy
tervezési útmutatást adjon. Sokkal
kidolgozottabb, további szerkezeti 

elemekre lehet szükség a építési
elôírások vagy az adott projektre
vonatkozó elôírások kielégítésére

tartókeretekhez való rögzítésére.  Az ele-
meket egyrétegû  üvegezésként vagy
hôszigetelô üvegezésként lehet tervezni
úgy,  hogy szigetelô homlokzatot képez -
zenek, amely az épület teljes burkolatát
alkotja, és kiváló korrózióvédelmet is
garantál. 

A bevonatos többfunkciós szigetelô
üvegezés biztosítja a szükséges védel-
met a nap ellen.  Az egyéb változatok
közé tartoznak a kéthéjú homlokzatok,
melyeket egyszeres üvegpanelekbôl állí-
tanak elô. A Sikasil® SG szilikon ra-
gasztókkal készített rugalmas kötések
átveszik a szerkezeti elemek mozgását,
amelyek a hômérsékletváltozások, ned-
vesség, a felhasznált szerkezeti anyagok
zsugorodása, hang, szél és rezgések
következtében jönnek létre. Mindezt
folyamatosan.

Adapter keret

Sikasil WS 
idôjárás elleni 
fugatömítés
Háttérkitöltô profil
Illesztô, 
beállító lemez

Mechanikai 
alátámasztás

Háttérkitöltô profil

Sikasil SG struktúrális ragasztás

Sika Spacer Tape 
távtartó szalag

Lépcsôs kialakítású  hôszigetelô üveg 

Sikasil IG peremzáró tömítôanyag

Sika Spacer Tape távtartó szalag

Sikasil SG struktúrális ragasztás

Illesztô, beállító lemez

Sikasil WS idôjárás álló fugatömítés

Szimmetrikusan kialakított 
hôszigetelô üveg

Sikasil® SG 
Struktúrális ragasztó rendszerek



Támogatás a számítási képleteken túl

Végeselem számítási példa: Az L-kötések különös gondosságot igényelnek a sarkokon fellépô igénybevételek miatt (bal
oldalon). A Háttérkitöltô profil használata több, mint 30%-kal lecsökkenti a legnagyobb feszültséget (jobb oldalon).

Alumínium L-profil

Ingás ütésvizsgáló gép ISO 11343 szerint, 1,10 m/s
– 5,24 m/s sebességekre -50 - +80 °C hômérsék-
leteken. Mivel az üveg max. 4 m/s sebességgel de-
formálódik, ez a bombarobbanási vizsgálatok szi -
mu lációs vizsgálati tartománya.

Minél nagyobb az igénybevételi sebesség, annál
nagyobb a ragasztó húzó igénybevétele és a
tervezési tényezô.

Nagysebességû tesztek 
a bombarobbanással és 
a hurrikánnal szembeni 
ellenállás vizsgálatára 

A Sika, mint a jár mû ipa ri ra gasz tás tech-
 ni kai ipar piac ve ze tôi nek egyi ke, a leg ko-
r sze rûbb nagy sebességû vizs gá la to kat
vég zi a csúcs tech no ló giát kép vi se lô la b-
o ra tó riu mai ban. 

Speed = sebesség (mm/perc)

Húzó/nyíró szilárdság          trend vonal

Húzó/nyíró szilárdság (N/mm2)

Ragasztott kötés

Üvegtábla

Végeselem számítások

A kötések tervezése egyre komplexebbé
válik, a kötések méretei egyre kisebbé
válnak, a terhelések és a mozgások
elérik a szélsô értékeket.  A svájci
Homlokzat Szakértô Központban dolgo-
zó szakembereink az irányzatokat és a
fejlôdést nemcsak komplex tesztekkel
követik, hanem a végeselem számítások
legújabb módszereivel is.

Húzó/nyíró igénybevétel a sebesség
függ vé nyében

Max. feszültség 1,00 N/mm2

Max. feszültség 1,20 N/mm2 Max. feszültség 0,90 N/mm2



 ciát, miu tán le foly tat tuk az egye di ta pa -
dá si vizs gá la to kat.

3. Magnetron be vo na tok lowE /ala cs-
ony ener giá jú üveg hez (lágy be vo na-
 tok)
Ezek a be vo na tok ne mes fé me ket tar tal-
 maz nak (pl. ezüst), és ál ta lá ban nem
elég el lenál lóak a struktúrális üve ge zés
kö té sei ben va ló hasz ná lat ra.  Szük ség
ese tén tá vo lít sa el e be vo na tot a ta pa dá -
si fe lü let nél, majd vé gez zen ta pa dás
vizs gá la tot a csi szolt ré szen, mi vel a csi -
szo lás a fe lü let mó do sí tá sát is je len ti, és
kü lön fé le pa ra mé te rek tôl függ. Min dig
tart sa be az üveg gyár tó já nak út mu ta tá-
 sait!

4. Ke rá mia be vo na tok
A ke rá mia be vo na to kat leg fô kép pen esz -
té ti kai ta ka ró funk ció ja miatt hasz nál ják.
Az üveg szé lé nél el ta kar ják a szín kü -
lönb sé ge ket a hô szi ge te lô üveg le zá rá -
sá nál az él tö mí tés és a struktúrális ra-
 gasz tás kö zött. A Sikasil® SG szi li -
kon ra gasz tó anyag ta pa dá si szi lárd sá ga
szá mos projektspecifikus vizs gá lat ban

Üveg

1. Be vo nat nél kü li float üveg
A float üveg ál ta lá ban al kal mas min den
ra gasz tott üveg hom lok zat hoz. Az üveg-
 tö rés bôl ere dô ká rok koc ká za tá nak
csök ken té sé re hasz nál jon edzett vagy
több ré te gû üve get (PVB-vel vagy ön tô-
 gyan ták kal)! A Sikasil® SG szi li kon
ra gasz tó anya gok ki tû nô ta pa dást biz to -
sí ta nak az edzett biz ton sá gi üveg hez,
nincs szük ség to váb bi tesz tek re.
Amennyi ben ragasztott biztonsági üve g-
et hasz nál nak, ajánl juk, hogy hajt sák vé-
g re a kompatibilitási tesz te ket.

2. Pirolitikus be vo na tok hô vissza ve rô
üveg hez (ke mény be vo na tok)
A be vo na tos üveg op ti ma li zál ja a hom-
 lok zat hô szi ge te lé sét, mi köz ben rend kí -
vül von zó op ti kai ha tást kelt. A piroliti -
kusan fel hor dott fém oxid be vo na tok (ke -
mény be vo na tok) ideá li sak a struktúrális
üve ge zés hez, mert el lenáll nak a kör nye -
ze ti ha tá sok nak. A Sikasil® SG szi li -
kon ra gasz tók fel hasz ná lá sa kor csak
azután tud juk megad ni a ta pa dá si ga ran-

A homlokzati rendszer elemei – 
üveg és fémkeret

bi zo nyí tást nyert az EOTA ETAG No. 002
sze rint.

Mi vel az egyes ke rá mia be vo na tok
össze té te le nagy mér ték ben vál toz hat, 
a ga ran ciá hoz min den pro jekt nél egye di
vizs gá la tok le foly ta tá sa szük sé ges.

Adap ter ke ret

Az adap ter ke re tet ál ta lá ban a kö vet ke zô
anya gok ból ké szí tik:

Eloxált alu mí nium
Porszórt alu mí nium
PVDF-bevonatos alu mí nium
Rozs da men tes acél

A Sikasil® SG szi li kon ra gasz tó anya -
gok na gyon jól ta pad nak ezek hez az
felületekhez, de a Sika min den egyes
pro jekt ese tén szí ve sen meg vizs gál ja
eze ket a fe lü le te ket.
Ha szük sé ges, Sika® Pri mer-210
hasz ná la tát ja va sol juk. 
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A struktúrális üvegezésben 
a ragasztott kötéseket az opti -
kai követelményeknek megfe -
le lôen kell tervezni, de figye -
lembe kell venni a szomszédos
szer kezetek hôtágulás okozta
méretváltozásait és a szilikon
ragasztó mozgási képességeit
is, tehát a csomópontok terve -
zése összekapcsolja a formát 
a funkcionalitással. 

A helyes tervezés elengedhetetlen

Hét kritériumot kell figyelembe venni:

1. A kötésnek képesnek kell lennie,
hogy szabadon felvegye a csatlakozó
felü le tek között fellépô elmozdulá-
sokat. 
A tömítôanyag háromoldalú tapa dá -
sát el kell kerülni, mert az a kötés
károsodását eredményezi.
(lásd az ábrát a 6. oldalon).

2. A ragasztott kötés átlapolási hossza
nem haladhatja meg a 15 mm-t
Sikasil® SG-18 és a
Sikasil® SG-20 ragasztók ese -
tén. Nagyobb méreteknél, 50 mm-ig,
használjon Sikasil® SG-500-t.

3. A ragasztás „h” hossza  és „e” vas -
tag sága közötti arány legalább 1:1 és
legfeljebb 3:1 legyen.

4. A ragasztás minimális átlapolási
hossza mindig  6 mm legyen a szá -
mí tott értéktôl függetlenül. 

5. A ragasztás rétegvastagsága legalább
6 mm legyen.

6. Az értékeket mindig fölfelé kerekítse,
sohasem lefelé.

7. A szerkezeti kötéseket nem szabad
olyan egyéb  külsô terheléseknek ki -
tenni, mint pl. süllyedésbôl, zsugo -
rodásból, kúszásból, kitüremkedés-
bôl származó igénybevételek.

Fontos:
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Struktúrális ragasztás

A Sika egy- és kétkomponensû szilikon
ragasztóanyagokat fejlesztett ki a struk-
túrális üvegezési alkalmazások számára.
Hogy a ragasztók közül melyik felel meg
legjobban az adott alkalmazáshoz, fel-
hordási és felhasználási követelmények-
tôl függ. Mindkét rendszer minden
szempontból maximális minôséget és
maximális biztonságot nyújt.

Ezen felül a következô speciális tulajdon-
ságokkal rendelkeznek.

Magas szakítószilárdság
Magas kopásállóság
Magas rugalmasság
Kismértékû zsugorodás kötéskor

Sikasil® SG ragasztó anyagok 
struktúrális üvegragasztásokhoz

1) Függ a kötés méretétôl és a kötés közbeni körülményektôl. 
2) ISO 868. 3) ISO 8339-A. Ezek az adatok tájokoztatási célt szolgálnak és nem szabad felhasználni azokat a mûszaki specifikációk készítésében. A termékekkel kapcso-
latos mûszaki információkért kérje meg a vonatkozó legutolsó kiadású Termék Adatlapokat.

Sikasil® SG-18 SG-20 SG-500

Kötés Egykomponensû, Egykomponensû, Kétkomponensû, a két kompo-
nedvességre kötô nedvességre kötô nens vegyi reakciójának 

eredményeképpen kötô

Kötési mód Semleges Semleges Semleges

Feldolgozás pisztollyal, kartusból pisztollyal, kartusból gépi keverés vagy kétkompo-
vagy zacskóból vagy zacskóból nensû kartusos kiszerelés 

(490 ml)

A ragasztott elemek beépítése 2 - 4 hét után 2 - 4 hét után 3 - 5 nap után

Maximum  átlapolási méret  [mm] 15 15 50

Bôrösödési idô/felhasználási idô ~30 ~15 ~40 - 90
(23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Alkalmazhatósági hômérséklet [°C] -40 - +150 -40 -  +150 -40 - +150

Shore A keménység2 ~44 ~39 ~45

Húzószilárdság3 [N/mm2] ~1.8 ~2.2 ~2.2

Rugalmassági modulus ~ 1.1 ~ 0.90 ~ 1.1
100% nyúlásnál3 [N/mm2]

Szakadási nyúlás [%] ~350 ~450 ~300

Tervezési húzófeszültség [N/mm2] 0.17 0.17 0.14

Sikasil® SG-18
- Egykomponensû SG rendszer 
- Semleges kötési mód
- Felhasználásra kész
- Magas mechanikai szilárdság
- Magas rugalmassági modulus 
- UV- és idôjárásállóság

Sikasil® SG-20
- Egykomponensû SG rendszer 
- Semleges kötési mód
- Szagtalan
- Felhasználásra kész
- Különlegesen magas mechanikai

szilárdság, magas rugalmassággal
- UV- és idôjárásállóság

Sikasil® SG-500
- Kétkomponensû SG rendszer 
- Gépi felhordás
- Semleges kötés
- Gyors kikeményedés és átkötés
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Magas mechanikai szilárdság



■

■

■

Hô szi ge te lés beépít ve

Az épü let ener gia mér le géért leg fô kép pen a
hom lok za tok a fe le lô sek.  A ra gasz tott dup la
vagy trip la üve ge zé sû egy sé gek be vo na tos
üve geik kel meg tud ják ta ka rí ta ni an nak az en-
er giá nak a leg na gyobb ré szét, amit egyéb ként
a fû tés vagy hû tés el fo gyasz ta na. 

A hô szi ge te lô üve ge zés táv tar tói leg fô kép pen
haj lí tott alu mí nium vagy rozs da men tes acél-
 ból ké szül nek, ned ves sé get meg kö tô anyag-
 gal fel tölt ve. El sôd le ges tö mí tés ként és sze re -
lé si se gít ség ként,  hô re lá gyu ló poliizo butilént
(PIB), má sod la gos tö mí tés ként a me cha ni kai
erôk fel vé te léért ru gal mas  tö mí tô anya got
hasz nál nak.  Csak ma gas ru gal mas sá gi mo d-
u lu sú szi li kont hagy nak jó vá a struktúrális
üve ge zé sû hom lok za tok má sod la gos szi ge te -
lé se ként. A Sikasil® IG szi li kon tö mí tô anya go -
kat spe ciá li san a hô szi ge te lô üve ge zés kö ve -
tel mé nyei nek meg fe le lôen fej lesz tet ték ki és 
a következô elô nyök kel ren del kez nek:

UV-su gár zás és idôjárásállóság
Tar tós ság
Kiváló tapadás
Kom pa ti bi li tás a Sika WS, SG, WT, AS, FS
tömítô és ragasztó anyagokkal

Sikasil® IG  
Hôszigetelô üvegek peremzáró 
tömítôanyagai



In teg rált rend sze rek

A hô szi ge te lô üve ge zés nél kü lö nö sen
fon tos, hogy a víz pá ra ne ha tol jon be 
a táb lák köz ti tér be, mert az le csa pó dik a
hi deg felületre. En nek el ke rü lé sé re hasz -
nál jon ket tôs tö mí té sû szi ge te lô rend sz-
ert:
- Alu mí nium, rozs da men tes acél vagy

mû anyag táv tar tók (ala csony hô ve ze tô
ké pes ség gel) biz to sít ják a szük sé ges
tá vol sá got a táb lák kö zött. 

Hôszigetelô üvegezés – alacsonyan
tartja az energiaköltségeket

- Az abszober  el nyel min den ned ves sé -
get, amely át ha tol az élszi ge te lé sen.

- A poliizobutilén el sôd le ges tö mí tés sz-
e re lé si se gít ség ként is szol gál, tö mí -
tést biz to sít va a ned ves ség el len és
mi ni ma li zál va a gáz áram lást, ami kor 
a hô szi ge te lô üveg táb lá kat ne mes gáz-
 zal töl tik fel (pl. ar gon vagy krip ton).

- A má sod la gos tö mí tôanyag összefogja
a táb lá kat, me cha ni kai sta bi li tást biz to -
sít a ket tôs üve ge zés nek, ned ves ség-
 gát ként is szol gál.
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Lépcsôs kivitelû kettôs
üvegtábla

Szimmetrikus kivitelû
kettôs üvegtábla

r = IG tömítésmagasság

h = SG kötés átlapolási
hossz

Sikasil IG peremzáró
tömítôanyag

Sikasil IG peremzáró
tömítôanyag

r = IG tömítésmagasságh = SG kötés át-
lapolási hossz



Testre szabott  tulajdonságok 

A tömítôanyag egyedileg kerül
kiválasztásra a hôszigetelô üveg sajátos
követelményeinek megfelelôen. A Sika a
Sikasil® IG szilikon tömítôanyagokat
ajánlja a hôszigetelô üvegezés másodla-
gos éltömítô anyagának. Ezek a tömítô -
anyagok nemcsak kiváló feldolgozási és
kötési jellemzôkkel rendelkeznek, hanem
összehasonlíthatatlan UV-stabilitással is.
Ez lehetôvé teszi tartós konstrukciók
létrehozását.

Sikasil® IG másodlagos tömítôanyagok –
Hôszigetelô üvegek peremzárásához

Ne mes gáz  töl tés

Az üveg be vo na tok al kal ma zá sán túl az
üveg táb lák köz ti hé zag ne mes gáz zal
tör té nô fel töl té se egy má sik le het sé ges
mód ja a hô vesz te sé gek csök ken té sé -
nek. Ar gon al kal ma zá sá val a hô szi ge te -
lô üveg táb la U-értéke 0,3 W/m2K-nel
csök kent he tô. Ez kö rül be lül négy zet mé -
te ren ként és éven ként 3 li ter fûtôolaj -
meg ta ka rí tá si le he tô sé get je lent, en nek
4-sze re se a hû té si ener gia igény kü lönb-
 ség me leg ég haj lat ese té ben. 
A szi li ko nok ma gas ar gon dif fú ziós ér té -
ke so káig aka dályt je len tett azok ar gon -
nal töl tött hô szi ge te lô pa ne lek ben tör té -
nô al kal ma zá sá ban. Az üveg táb lák
hômérsékletváltozás és atmoszférikus
nyo más vál to zás ha tá sá ra be kö vet ke zô
meg haj lá sa (ábra a 13. oldalon), és a
poliizobutilén (PIB) ru gal mat lan vi sel -
ke dé se az el sôd le ges pe rem tö mí tô
anyag tö mí tet len sé gét okoz za.

1) ISO 868. 2) ISO 8339-A. 3) Amennyiben az IG-nek szerkezeti funkciója is van, akkor IG-25-öt kell használni. Ezek az adatok tájokoztatási célt szolgálnak és nem szabad 
felhasználni azokat a mûszaki leírások készítésében. A termékekkel kapcsolatos mûszaki információkért kérje meg a vonatkozó legutolsó adatlapokat.

A termék neve: Sikasil® IG-16 Sikasil® IG-25 Sikasil® IG-25 HM+

Kötési mód semleges egykomponensû semleges kétkomponensû semleges két-
szilikon szilikon komponensû szilikon

Feldolgozás pisztollyal, kartusból vagy gépi feldolgozás gépi feldolgozásfólia zacskóból

Maximum ragasztási méret ~15 ~50 ~50magasság [mm]

Alkalmazások

- Szabványos IG ablakokhoz és X X Xtakaróléces CW rendszerekhez

- Szimmetrikus IG az EG-hez X X

- Lépcsôs IG az EG-hez X3 X X

- IG a kétoldalú SG-ben X X X

- IG csavarozott függönyfalhoz X3 X X

- Gáztöltésû IGU X

Bôrösödési idô/felhasználási idô ~25 ~45 ~40(+23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas hômérséklet  -40 - +150 -40 - +150 -40 - +150tartomány [°C]

Shore-A keménység ~45 ~45                          ~60

Húzószilárdság2 [N/mm2] ~1.8 ~2.3 ~2.5

Rugalmassági modulus ~1.2 ~1.4 ~2.1

Sikasil® IG-16
- Egykomponensû másodlagos éllezáró

tömítôanyag
- Semleges kötési mód
- Felhasználásra kész
- Kiváló felhordási tulajdonságok
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Alkalmas a lépcsôs kivitelû kettôs

hôszigetelô üvegekhez is 

Sikasil® IG-25
- Kétkomponensû másodlagos éllezáró

tömítôanyag 
- Gépi feldolgozást igényel 
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok,
- Magas mechanikai szilárdság
- Struktúrális erôátadó képességek
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Magas idôjárás- és vízállóság
- Alkalmas minden típusú függönyfal

hôszigetelô üvegezéséhez
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Alakváltozás a klimatikus viszonyok következtében

Szabványos külsô hatások Magas légnyomás,
alacsony hômérséklet

Alacsony légnyomás, 
magas hômérséklet

Az új, ma gas ru gal mas sá gi mo du lu sú
Sikasil® IG-25 HM+ szi li kon tö -
mí tô anyag gal vi szont le het sé ges olyan
ar gon nal fel töl tött hô szi ge te lô pa ne le k
gyártása, ame lyek meg fe lel nek az EN
1279 Eu ró pai Szab vány, 3. rész: Ar gon -
nal töl tött hô szi ge te lô pa ne lek elôírá sai -
nak. A hô szi ge te lô pa ne le ket me rev,
tég la lap-ke reszt met sze tû táv tar tó ele-
 mek kel kell gyár ta ni (alu mí nium vagy
rozs da men tes acél). Ez je len tet te az ar-
 gon nal fel töl tött hô szi ge te lô üveg táb lák
térhódítását a struk tu rá lis üvegezés te -
rü le té n. Ezt szemlélteti Helmut Jahn
mün che ni al ko tá sa (Highlight tor nyok,
2004) mu tat ja, mely nek 20.000 m2 hô -
szi ge te lô üve ge zé se Sikasil® IG-25
HM tömítôanyaggal lett tö mít ve.

Ta ka ró lé ces füg göny fa lak nál és ha gyo -
má nyos ab lak szer ke ze tek nél a gáz zal
fel töl tött üveg pa ne lek hez 
SikaGlaze® IG-50 poliuretán tö -
mí tô anya got hasz nál ha tunk, amennyi -
ben a pe rem tö mí tés nincs ki té ve UV
su gár zás nak.

SikaGlaze® IG-50
- Kétkomponensû, poliuretán, másodla-

gos peremtömítô anyag
- Géppel bedolgozható
- Kiváló bedolgozási tulajdonságok

(adagolás és eldolgozás)
- Nagyon magas mechanikai szilárdság
- Magas idôjárás- és vízállóság
- Alkalmas minden takaróléces füg-

göny fal hôszigetelô üvegezéséhez

Sikasil® IG-25 HM+
- Kétkomponensû, szilikonbázisú, 

másodlagos peremtömítô anyag
- Géppel bedolgozható
- Kiváló bedolgozási tulajdonságok

(adagolás és eldolgozás)
- Különlegesen magas mechanikai

szilárdság
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Különlegesen magas víz- és nedves -

ség állóság 
- Struktúrális tömítési lehetôségek
- Alkalmas minden függönyfal hô szi ge -

telô üvegezéséhez

SikaGlaze® IG-50

kétkomponensû poliuretán

gépi feldolgozás

~50

X

X

~30

~40 - 90

~56

~0.9

~1.0



Tö ké le tes meg je le nés

Egy füg göny fal mi nô sé gé nek és op ti kai
meg je le né sé nek alap ve tô fel té te le a
meg fe le lô idô já rás el le ni tö mí tôanyag ki -
vá lasz tá sa. A füg göny fal egyes ele mei ki
van nak té ve a hômérsékletváltozás, pá -
ra dif fú zió (be ton ese tén), épí tô anya gok
zsu go ro dá sa (fa, be ton), hang, szél és
rez gé sek ál tal oko zott moz gá sok nak,
me lyek ha tást gya ko rol nak a hé zag tö mí -
té sek re és a csat la ko zó szer ke ze tek re is.
Az ele mek köz ti hé za gok tö mí té sét fel-
 hasz ná lás ra kész tö mí tô pro fi lok kal, il let -
ve UV- és idôjárásálló szi li kon tö mí té -
sek kel le het szak sze rûen megol da ni. 
A Sikasil® WS tö mí tô anya gok hosz-
szú tá von megvédik a hom lok zat mi nô -
sé gét és megôrzik esz té ti ku mát, kö szön-
 he tôen ki ma gas ló tu laj don sá gaik nak:

Hatékony védelem az elemek ellen

Sikasil® WS 
Idôjárásálló tömítôanyagok

- UV- és idôjárásállóság
- Meg nö velt légzárás és csapóesôvel

szem be ni el lenál lás
- Na gyon jó ru gal mas ság

Idôjárásálló tö mí té sek mé re -
te zé se

Ál ta lá ban
- A tel jes hé zag mély sé gé nek a tö mí tési

szé les sé g két sze re sé nek, de min. 30
mm-nek kell len nie. Ez ele gen dô he -
lyet és ta pa dást nyújt a hát tá masz
pro fil nak.

- A leg több tö mí tô anyag ese té ben a tö -
mí tés szé les sé gé nek legalább az elô re
jel zett moz gás 4-sze re sé nek kell len ni,
ami a 25%-os leg na gyobb el moz du lá -
si ké pes ség bôl ered.

- A be dol go zott tö mí tô anyag szé les sé -
gé nek és mély sé gé nek op ti má lis ará -
nya 2:1 (lásd a jobb fel sô áb rát).

Pro jekt-spe ci fi kus ta pa dás-
 vizs gá la tok

Egy füg göny fal idô já rás biz tos szi ge te lé sé -
hez lé nye ges, hogy op ti má lis ta pa dást biz-
 to sít sunk a tö mí tô anyag és a fe lü le tek kö -
zött. A tö mí tô anyag fel hasz ná lá sa elôtt te -
hát cél sze rû egye di ta pa dás vizs gá la to kat
vé gez ni az adott pro jekt re vo nat ko zóan,
mely ben mû sza ki ta nács adó szol gá la tunk
kész ség gel áll az Ön rendel ke zésére!

1) ISO 868, 2) ISO 8339-A. A fenti adatok tájékoztató jellegûek. A termékekkel kapcsolatos mûszaki infor-
mációkért kérje a legutolsó Termék Adatlapokat mûszaki tanácsadó szolgálatunktól.

Sikasil® WS-305 WS-605 S

Kötési mód egykomponensû, egykomponensû, 
semleges semleges

Bôrösödési idô (23 °C/50% rel. ~35 ~25páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas tartomány [°C] -40 - +150 -40 - +150

Shore-A keménység1 ~15 ~20

Húzó szilárdság2 [N/mm2] ~1.0 ~1.0

Rugalmassági modulus ~0.4 ~0.3
100% nyúlásnál2 [N/mm2]
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Idôjárásálló tömítés, hôszigetelô üveg és fém csatlakozás,
tömítôanyag szélesség : mélység aránya = 2:1

Csa va ro zott üveghom lok za tok
idôjárásálló tö mí té sei

A csa va ro zott üveg hom lok za tok tö mí tô -
anya gá nak he lyes ki vá lasz tá sa ér de ké -
ben a Sika javasolja a ter vek és a sta ti kai
szá mí tá sok el lenôr zé sét, közös konzultá-
cióját. Erre azért van szükség, mert meg
kell gyô zôd ni ar ról, hogy a tö mí tô anyag
csak elasz ti kus idô já rás el le ni tö mí tés -
ként szol gál, vagy szer ke zet me re ví tô el-
em ként is vi sel ke dik, mely eset ben fi-
 gye lem be kell ven ni a sta ti kai szá mí tá-
 sok nál. Kü lön ké rés re ta nács adó szol gá -
la tunk se gít sé get nyújt a szá mí tá sok
el vég zé sé hez.

Víz / pá ra zá ró memb rá nok

Az üveg hom lok zat be ton szer ke zet hez
va ló csat la ko zá sai túlságosan szé le sek
le het nek a tö mí tô masszák szá má ra. A
meg fe le lô víz szi ge te lés ér de ké ben a Sika
össze tett pá ra sza bá lyo zó memb rán rend-
 sze re ket ajánl (lásd a 20. ol da lon)

Víz zá ró tö mí té sek

Az UV-ál ló szi li kon gu mi tö mí té seket al-
 kal ma zzuk a struk tu rá lis üve ge zé sek ben
idôjárásálló tö mí tés ként. Min den tö mí -
tést – kü lö nö sen a nem szi li kon anya -
gúa kat, mint pl. EPDM – egye di leg be
kell vizs gál ni az ASTM C 1087 vagy
EOTA ETAG No. 002. szab vá nyok nak
meg fe le lôen.

Sikasil® WS-305
- Felhasználásra kész egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kötés
- UV- és idôjárásállóság
- Nagyon jó rugalmasság

Sikasil® WS-605 S
- Felhasználásra kész egykomponensû

tömítôanyag 
- Semleges kötés
- Nem színezi el az üveg és fém

felületeket
- UV- és idôjárásállóság
- Nagyon jó rugalmasság

Hôszigetelô üvegpanel

Fém

Idôjárásálló 
külsô tömítés



Sikasil® WS-355

Kötési mód egykomponensû,
semleges

Bôrösödési idô  ~20
(23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas tartomány [°C] -40 - +150

Shore-A keménység1 ~22

Húzószilárdság2 [N/mm2] ~1.0

Rugalmassági modulus ~0.3
100% nyúlásnál2 [N/mm2]

Érzékeny felületekhez is tökéletes

Sikasil WS
Tömítôanyag természetes 
kövekhez 

Ter mé sze tes kô höz al kal mas
tö mí tô anya gok

A ter mé sze tes kö vek, mint pl. grá nit,
már vány, ho mok kô na gyon ér zé keny
anya gok. Egy nem meg fe le lô tö mí tô -
anyag al kal ma zá sa ese tén el szí ne zô dés,
folt kép zô dés lép het fel a tö mí té sek szé -
lei nél, ami le ronthat ja a hom lok zat op ti -
kai meg je le né sét. A Sika ezért spe ciá lis,
rendszerkompatibilis Sikasil® WS
szi li kon tö mí tô anya go kat ajánl, ame lyek

ideá li sak a kü lön le ge sen ér zé keny ter-
 mé sze tes kô ele mek  esetén, illetve a fém
hom lok za tok és füg göny  fa lak ter mé sze -
tes kô ele mek hez va ló csat la koz ta tá sá ra.
Nem tar tal maz nak il ló össze te vô ket,
ame lyek átvándorolnak a ter mé sze tes
kö vek pó ru sai ba. Ezek a nem-elszínezô
szi li kon tö mí tô anya gok ajánl ha tók az
üveg hom lok za tok hoz is, az üveg táb lá -
kon és fém pa ne le ken meg je le nô csí ko -
zó dás csök ken té se és a hom lok zat tisz tí -
tá sá nak optimalizálása ér de ké ben.

Fontos:

Mivel a természetes kövek nagyon
érzékeny anyagok,  egy el-
színezôdési vizsgálatot kell végre-
hajtani minden természetes kövön
végzett tömítés megkezdése elôtt,
melyben mérnök tanácsadóink
készséggel állnak rendelkezésre. 
Ez a nem-elszínezôdés garancia
lényeges feltétele.

1) ISO 868, 2) ISO 8339-A. Ezek az adatok tájékoztató jellegû adatok. A termé -
kekkel kapcsolatos mûszaki információkért kérje a legutolsó Termék Adatlapokat
mûszaki tanácsadó szolgálatunktól.



Sikasil® WS-355
- Idô já rás álló tö mí tés ter mé sze tes kô

hom lok za tok hoz
- Fel hasz ná lás ra kész, egy kom po nen sû

tö mí tô anyag
- Sem le ges ki ke mé nye dés
- Nem szí ne zi el a ter mé sze tes kö vet
- UV- és idôjárásálló
- Na gyon ru gal mas
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Rendszerkompatibilis felület -
elôkészítôk 

Javasolt a Sika® Primer 210 alka-
lmazása a hosszútávú erôs tapadás
érdekében minden kôtípushoz. A

felületelôkészítô- és tömítôanyagok
bedolgozásában az adott Termék
Adatlapok adnak tájékoztatást.

Nem megfelelô tömítôanyagok használata 
a természetes kôelemek szennyezôdését
okozza (lásd a bal oldali mintadarabot).

Hôszigetelô üvegtábla

Természetes kô

Nem-elszínezô
tömítôanyag 



A tel je sen át lát szó üveg szer -
ke ze tek és a bor dás üve gsz-
erkezetek ha son lóak a két ol -
da lú struk tú rá lis üveg szer ke -
ze tek hez

Az üveg táb lák a mennye zet tôl a pad lóig
ér nek, ha tal mas üveg mé re tek kel. Ázsiá -
ban –  ahol a bor dás üve ge zés na gyon
nép sze rû, és szé les kör ben hasz nál ják –
az üz le tek hom lok za ti por tál jai nál, elô c-
sar no kok nál na gyon ma gas szél ter hek -
kel kell kal ku lál ni, az üveg táb lá kat üveg-
 bor dák kal tá maszt ják meg. A Sika több -
fé le ter mé ket kí nál a kü lön bö zô hé za gok
tö mí té sé re, alkalmazkodva a bor dás
üve ge zés hez hasz nált üve gek szé les vá -
lasz té ká hoz (mo no li ti kus, fó liá zott, több -
ré te gû hô szi ge te lô üveg).

Teljesen átlátszó üvegszerkezetek – 
tökéletes kilátás keretek nélkül

Fon tos meg je gyez ni, hogy a szi li ko nok
tar tós ta pa dá sá ban az üveg szé lek fe lü -
let kép zé sé nek (csi szo lás, po lí ro zás, stb)
is dön tô sze re pe van.

A tö mí tés mé re tei nek, anya gai nak
meg ter ve zé sé ben, va la mint a ta pa -
dás vizs gá la tok el vég zé sé ben for dul -
jon mûszaki szaktanácsadó szolgá -
latukhoz.

Az üvegszerkezetek beágyazásához
használható ragasztóanyagokról kérjen
információt.

Sikasil® SG-18, SG-20
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kikeményedés
- Nagyon magas mechanikai szilárdság
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Fekete színben is kapható
- Höszigetelő vagy laminált biztonsági

üvegekhez

Sikasil® WS-605 S
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kikeményedés
- Nagyon jó rugalmasság
- UV- és idôjárásállóság
- Fekete, transzparens vagy más szinek-

ben, ld 22. oldal.
- Hôszigetelô vagy laminált biztonsági

üvegekhez 

Sikasil® WS-621
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Magas mechanikai szilárdság
- UV- és idôjárásállóság
- Átlátszó vagy egyéb színben
- Monolitikus üveghez is
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Tûz ál ló tö mí tés

Szá mos ál do zat ról ér ke zett je len tés a ko-
 moly tûz ese tek kap csán, akik nem csak a
tûz miatt, ha nem füst mér ge zés kö vet -
kez té ben szen ved tek ko moly sé rü lé se -
ket. A Sika 4 órás tûz ál ló sá gú tö mí tô -
anya go kat ajánl mind a hom lok za tok
füg gô le ges tö mí té sei hez, mind a hom-
 lok zat bur ko lat és fö dém le mez csat la ko -
zá sá nál kiala ku ló víz szin tes fu gák hoz. 

Tûzálló tömítés – csak a legjobb az elég jó

Sikasil FS 
Tûzgátló tömítôanyagok

Sikasil® FS-665
- Idôjárásálló tö mí tés tûz biz tos hom lok -

za tok hoz
- Fel hasz ná lás ra kész, egy kom po nen sû

tö mí tô anyag
- Sem le ges ki ke mé nye dés
- Állékony
- UV- és idôjárásálló
- Na gyon ru gal mas
- BS476, 20. fe je zet sze rint be vizs gál va

4 órás tûz ál ló ság ra
- DIN 4102. B1 osz tály

Sikasil® FS-665 SL
- Tûz ál ló, önterülô tö mí tô anyag víz szin -

tes fu gák tö mí té sé hez
- Fel hasz ná lás ra kész, egy kom po nen sû

tö mí tô anyag
- Sem le ges ki ke mé nye dés
- UV- és idôjárásálló
- Na gyon ru gal mas
- BS476, 20. fe je zet sze rint be vizs gál va

4 órás tûz ál ló ság ra
- DIN 4102. B1 osz tály

Sikasil® FS-665 FS-665 SL

Kötési mód semleges,  semleges, egykompo-
egykomponensû nensû, önterülô

Bôrösödési idô ~15 ~30
(23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas tartomány -40 - +150 -40 - +150
[°C]

Shore-A keménység ~25 ~21

Húzószilárdság2 [N/mm2] ~0.60 ~0.75

Rugalmassági modulus ~0.39 ~0.32
100% nyúlásnál2 [N/mm2]

1) ISO 868, 2) ISO 8339-A. Ezek az adatok tájékoztató jellegûek. A  termékekkel kapcsolatos mûszaki informá-
ciókért kérje a vonatkozó Termék Adatlapokat mûszaki tanácsadó szolgálatunktól.

A beltéri, átfesthetô tûzálló tömítésekhez
alkalmazzon Sikacryl® FS-265
tömí tôanyagot!



na gyon ma gas a pá radif fú ziós el lenál lá -
sa és/vagy egy hô szi ge te lô ré teg gel.

Rend szer megol dá sok

A SikaMembran® rend sz-
er se gít sé gé vel a hom lok za to -
kat az épü let kö ve tel mé nyei nek
meg fe le lôen, ha té ko nyan le het
meg vé de ni az ilyen jel le gû
épü let fi zi kai meg hi bá so dá sok-
 tól.
A memb rá nok gyors és egy sz-
e rû ra gasz tá sát egy gaz da sá-
 gos, ru gal mas ra gasz tó val, a
SikaBond®-TF Plus-szal
lehet elvégezni, mellyel egy
biz ton sá gos, a hé za gok tar tós
víz szi ge te lé sét biztosító csat la -
ko zás ér he tô el a szer ke ze ti el-
e mek és a szi ge te lô memb rán
kö zött. A Sikasil® ter mékc-
salád spe ciá lis cé lú egyéb ra-
 gasz tói nak és tö mí tô anya gai -
nak alkalmazásával (pl.
Sikasil® SG-18 szi li kon
ra gasz tó anyag nagy hô mér -
sék le ti és szél ter he lé sek re),

Víz pá ra az épü le tek ben

A csapóesôvel pár hu za mo san, a víz pá ra
is je len tôs prob lé mát tud okoz ni a struk-
túrális ke ret rend szer ben. Ami kor a le ve gô
a har mat pont alá hûl a fe les le ges ned ves -
ség ki csa pó dik a szer ke ze ten be lül.

Egy ilyen tí pu sú „ned ves ség szál lí tó me -
cha niz mus”, mely ben a víz pá ra for má já -
ban uta zik a szer ke zet ele mein ke resz tül,
kü lö nö sen a té li hó na pok ban figyelhetô
meg Nyu gat- és Kö zép-Eu ró pa idô já rá si
vi szo nyai kö zött. A fû tött he lyi sé gek le ve -
gô jé ben több a pá ra, mint a kin ti lég kör-
 ben, így a kon cent rá ció kü lönb sé get a
bent rôl ki fe lé irá nyu ló pá ra dif fú zió egyen-
 lí ti ki. Ez a je len ség szem mel lát ha tóan
meg for dul a tró pu si ég haj la tú te rü le te -
ken, ahol me leg és pá rás a kül sô klí ma,
de a bel sô, lég kon di cio nált he lyi ség szá -
ra zabb és hû vös.
A né met DIN 4108 „Hô szi ge te lés az Épü -
le tek ben” c. szab vány sze rint, egy szer -
ke ze ti ele met úgy kell ter vez ni, hogy ne
termelôdjön el fo gad ha tat lan mennyi sé gû
kondenzvíz a szer ke ze ten be lül, pl. ak kor,
ami kor a belülrôl kifelé haladó víz pá ra,
ta lál ko zik egy olyan anyag gal, mely nek

SikaMembran®

Párazáró rendszerek

egy komp lett, minden igényt ki elégítô
rend szer állhat ren del ke zé sünk re.

Sika Membran® Universal Sika Membran® Outdoor Plus Sika Membran® Outdoor SB Plus

Alapanyag butilkaucsuk EPDM EPDM

Vastagság 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Sûrûség 1,3 g/cm3 1,3 g/cm3 1,3 g/cm3

µ-érték 98.000 6.500 6.500

Sd-érték kb. 60 m kb. 4 m kb. 4 m

Szakítószilárdság >6 N/mm2 kb. 5 N/mm2 kb. 5 N/mm2

Szakadási nyúlás kb. 500% > 400% > 400%

Fô alkalmazi területek Csatlakozó tömítések beton és Csatlakozó tömítések beton és Csatlakozó tömítések beton és 
tégla konstrukciókban,  tégla konstrukciókban, tégla konstrukciókban,
szellôztetett homlokzatokban,  szellôztetett homlokzatokban, szellôztetett homlokzatokban, 
nyílászárók beépítésénél, nyílászárók beépítésénél, nyílászárók beépítésénél,
belsô oldalon. külsô oldalon. külsô oldalon. Öntapadós kivitel.

Termék áttekintés

A függönyfal és a beton szerkezet közti széles hézagok esetén a
SikaMembran® rendszer nyújtja a legbiztosabb megoldást. 
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Hom lok zat Szak ér tôi Köz-
 pon tok

A Sika min dig is büsz ke volt a ku ta tás-
fej lesz tés te vé keny sé gé re. Min den Hom -
lok zat Szak ér tôi Köz pon tunk ban, Svájc -
ban és Kí ná ban, a ku ta tás-fej lesz tés te -
vé keny sé get egy kü lön le ges szol gál ta -
tás sal kom bi nál juk: egyén re sza bott
struktúrális üve ge zé si pro jekt szol gál ta -
tás sal és tá mo ga tás sal.  Ez a pro jekt-
 szol gál ta tás a Sika vá la sza az épí té si és
hom lok zat pro jek tek nö vek vô egye di sé -
gé re. Az új szi li kon tö mí té sek innovatív
alkalmazása az ab la kok nál és hom lok za-
 tok ban alap kö ve tel mény, de nö vek szik a
pro jekt ter ve zé sé ben és ki vi te le zé sé ben
nyúj tott mû sza ki tá mo ga tás irán ti igény
is. A Hom lok zat Szak ér tôi Köz pont jaink -
ban új ter mé ke ket és fel dol go zá si tech-
 no ló giá kat fej lesz tünk, vizs gál juk az is-
 mert struktúrális üve ge zé si mód sze re -

ket, és az ered mé nyein ket fel hasz nál juk
mû sza ki- és pro jekt szol gál ta tá sunk op-
 ti ma li zá lá sá ra.
A Hom lok zat Szak ér tôi Köz pon tunk ban
lé vô szak em be reink a struktúrális üve ge -
zé si pro jek tek hez pro jekt tá mo ga tást
nyúj ta nak – a ter ve zés tôl egé szen a ki vi -
te le zés vé géig. Nagy hang súlyt he lye -
zünk az üveg ipar ban és a füg göny fal
gyár tás ban dol go zó part ne reink kel foly-
 ta tott több szak te rü le tet érintô együtt -
 mû kö dés re is.

Szol gál ta tá saink

- Egyén re sza bott mû sza ki szol gál ta tás
és tá mo ga tás már a ter ve zé si fá zis ban.

- Teljeskörû struktúrális üve ge zé si rend-
 szer tesz tek, be leért ve a hé za gok ter-
 ve zé sét, tö mí té sek mé re te zé sét, ta pa -
dá si és össze fér he tô sé gi vizs gá la to kat
az ere de ti anya gok kal.

Projekt szolgáltatás – 
egyéni konzultáció és támogatás

- Tá mo ga tás a kül sô tesz tek vég re haj tá -
sá ban.

- Be ta ní tás köz pon tunk ban.
- Gya kor la ti hely szí ni se gít ség a be dol-

 go zás köz ben szak kép zett mér nö kök -
kel.

- Komp lett, sze re lés re kész megol dá sok
ki fej lesz té se in teg rált struktúrális üve -
ge zé si rend sze rek hez és ne héz épí té si-
sze re lé si kö rül mé nyek hez.

- Új ter mé kek ki fej lesz té se az ügy fél lel
együtt mû köd ve.

Sika Hom lok zat Szak ér tôi
Köz pon tok (Sika Facade
Competence Centres – FCC)

■ FCC Svájc
■ FCC Kí na



Sikasil® építészeti szilikonok  
színmintái

  Sikasil® SG-18 SG-20 SG-500
SG-500 CN

GS-621 GS-630 IG-25 
IG-25 HM
Plus

WS-305 CN WS-355 WS-605 S FS-665 FS-665 SL

Transparent

White

Beige

Ivory

Grey S1

Grey S3

Grey S4

Grey S6

Black

Bronze 

A nyomtatásban megjelenô színek a valóságtól eltérôek lehetnek.
Valós színmintákat a Sika Hungária Kft rendelkezésre tud bocsátani
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Rend szer orien tált ki vi te le zés

A tö ké le tes struktúrális üve ge zés ki vi te le -
zé se a rész le tek gon dos át gon do lá sát
igény li. A Sika ezért a kiegé szí tô ter mé kek
szé les ská lá ját kínálja az anya gok elô ké -
szí té sé hez és a tö mí tô anya gok be dol go-
 zá sá hoz. Ezek a kiegé szí tô anya gok az
egész hom lok za ti ter mék rend szer rel szer -
ves egy sé get al kot nak, és tö ké le te sen il -
lesz ked nek a Sikasil® szi li kon tö mí té -
sek hez, ra gasz tók hoz. Csak kiegé szí tôink -
kel együtt vál hat tel jes sé az Ön struktú -
rális üve ge zé si mun ká ja.

Sika® kiegészítô termékek –
a struktúrális üvegezésekhez

Kompatibilis táv tar tók

A Sika® Spacer Tape HD me cha -
ni kai tu laj don sá gai a függönyfalépítés
kö ve tel mé nyei nek meg fe le lôen let tek
beál lít va. Ren del kez nek a lé nye ges UV
el len ál ló ság gal és tar tós ság gal, va la mint
se gít sé get je len te nek a struktúrális hom-
 lok zat üve ge zé si ele mei nek sze re lé sé -
ben. A Sika® Spacer Tape HD
nyi tott sejt szer ke ze te légáteresztô, így
meg nö ve li az egy kom po nen sû
Sikasil® SG ra gasz tók ki kö té si se -
bes sé gét. Eze ket a PU hab sza la go kat
ala po san tesz tel ték a Sikasil® szi li kon
tö mí té sek kel va ló kom pa ti bi li tás te kin te -
té ben! A Sika® Spacer Tape HD
a szokásos szélességi és magassági
méretekben kapható. 

Elô ké szí tés az op ti má lis ta -
pa dás ér de ké ben

A Sikasil® SG ra gasz tók meg bíz ha tó
ta pa dá sá nak eléré se ér de ké ben elen ged-
 he tet len az üveg  és fém fe lü le tek ala pos
tisz tí tá sa, ezért a Sika spe ciá lis ter mé ke -
ket szál lít, ame lyek op ti ma li zált ta pa dást
biz to sí ta nak az anya gok szé les ská lá já -
hoz. Kér dé ses ese tek ben ta nács adó
szol gá la tunk la bor- és ta pa dás vizs gá la-
 tok kal se gít meg ha tá roz ni az adott tar tó -
szer ke zet hez legin kább meg fe le lô alapo -
zó tí pu sát. Ta pasz ta la tunk ra és a vizs gá -
la ti ered mé nyek re ala poz va, min den
egyes struktúrális üve ge zé si pro jekt hez
meg tud juk ad ni a legoptimálisabb ter-
 mék ja vas la tot.

Az üve get nem kell min den eset ben ala -
poz ni, ha Sikasil® szi li kon ter mé ke ket
hasz nál.

Sokszor elegendô ha a felületeket
SikaAktivator -205-tel vagy SikaCleaner
P-vel áttörli.
Ez a módszer megtakaritja a Primer
idôigényes felvitelét és a száradási idôt. 

Felületelôkészítô anyagok 

Termék Felhasználás

Sikasil® Cleaner P Tisztító folyadék a mûanyag- és porlakk 
bevonatú fémfelületekhez

Sika® Activator 205 Tisztító és aktiváló folyadék eloxált alumínium- 
és porlakk bevonatokhoz 

Sika® Primer 210 Alapozó folyadék porózus felületekhez 

Sikasil® Mixer Cleaner Tisztító folyadék kétkomponensû keverôgépekhez



Sika® Homlokzati Rendszerek

Homlokzatok tömítése és ragasztása – 
mûszaki ismertetô

A Sika az építéskémia és a jármûipari ra-
gasztástechnológiák területén mûködô
multinacionális konszern. 70-nél több or -
szág ban ren del ke zik gyár tó- és ke res ke -
del mi leány vál la la tok kal, mû sza ki szak-
tanácsadó szolgálattal.

A Sika pia ci- és tech no ló giai ve ze tô vál la -
lat az épü le tek va la mint ma gas épí té si sz-
er ke ze tek víz szi ge te lé sé ben, zaj csil la pí tá -
sá ban, tö mí té sé ben, megerô sí té sé ben és
vé del mé ben. 

Sika – Az Ön helyi partnere nemzetközi háttérrel

A mûszaki ismertetôben kö zölt ada tok (leg jobb tu do má sunk sze rint) meg -
fe lel nek a nyom dá ba adás idô 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. A mûszaki ismertetô anya gát szak em be reink nagy gon dos ság gal ál-
 lí tot ták össze, az elô for du ló saj tó hi bá kért fe le lôs sé get nem vál la lunk. Ki ad -
vá nyunk tá jé koz ta tó jel le gû, kér dé ses eset ben kér jük for dul jon szak ta ná cs -

a dó ink hoz.
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Sika Hungária Kft. 1117 Bu da pest, Prielle Kornélia u. 6.

Te l.: (+36 1) 371 2020, Fax: (+36 1) 371 2022, www.sika.com, info@hu.sika.com


