
 

TERMÉK ADATLAP 
S-Vap 4000 E SA FR 
 

PÁRAZÁRÓ FÓLIA 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS  
A S-Vap 4000 E SA FR egy keresztlaminált PE fóliából készült többrétegű, öntapadó, 
párazáró fólia, alumínium betéttel és hőre olvadó ragasztóval a hátoldalán. 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 A  S-Vap 4000 E SA FR acél trapézlemezes födémeken használható párazáró lemez, 
mechanikus rögzítés esetén is. A termék átmenetileg /legfeljebb 4 hétig/ használható 
vízszigetelő rétegként is. A beépítéshez minimum 2% (~1,1°) tetőlejtés szükséges. 

  
TERMÉKELŐNYÖK 

 Könnyű és gyors beépítés az öntapadó tulajdonságának köszönhetően, kivé-
telesen könnyű súlya lehetővé tette a tekercs hosszának növelését. 

 Nagy tapadás/kötési szilárdság jellemzi, ami létfontosságú egy légmentesen 
zárt tetőszerkezet esetén. 

 Nagy szakítószilárdság a járófelület alatt, ami ideálissá teszi használatát tra-
pézlemez felületén. 

 Barázdás felületének köszönhetően jó csúszásgátló. 
 

JÓVÁHAGYÁSOK / ENGEDÉLYEK 

 MSZ EN 13984 szabvány szerint CE-jelöléssel ellátott 
 Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 13501-1 szabvány szerint 
 Minőségirányítási rendszer az MSZ EN ISO 9001/14001 szabvány szerint 
 Megfelel a DIN EN 18234 szabvány előírásainak 
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TERMÉKADATOK  

MEGJELENÉS Hosszirányban barázdált felület 
SZÍN 

Felső felület: Fehéres 
Alsó felület: Alumínium szürke lehúzó fóliával  

CSOMAGOLÁS 

Csomagolási egység: Lásd árlista 
Tekercs hossza: 70,00 m 
Tekercs szélessége:  1,20 m 
Tekercs tömege: ~19,00 kg 
 

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / 
ELTARTHATÓSÁG 

 

A tekercseket a raklapon fektetve tároljuk, és védjük a közvetlen napsütéstől, esőtől, 
hótól és a hőtől. 
Hideg időben a tekercseket védeni kell a fagytól. Ne szállítsuk, és ne tároljuk a rakla-
pokat egymásra helyezve. 
A terméket gyártási dátumtól számított 18 hónapon belül be kell építeni. 

MŰSZAKI ADATOK Alapanyag Egyedi, hőre olvadó 
(öntapadó) keresztlami-
nált PE réteg, alumínium 
betét és lehúzó fólia. 

 

Termék megfelelősség  MSZ EN 13984 
Tekercs hosszúság 70,00 m (± 2%) MSZ EN 1848-2 
Tekercs szélesség 1,20 m (± 1%) MSZ EN 1848-2 
Vastagság (ragasztó nélkül) 0,17 mm (± 10%) MSZ EN 1849-2 
Egységnyi súly (lehúzó fólia 
nélkül) 

210 g/m2 (± 10% ) MSZ EN 1849-2 

Látható hiányosság szabványnak megfelel MSZ EN 1850-2 
Reakció tűzhatás esetén osztály E  MSZ EN ISO 11925-2,  

MSZ EN 13501-1 
szerinti besorolás  

Páraáteresztő képesség 
(Sd-érték) 

≥ 1500 m 
 

MSZ EN 1931 

Vízállóság/Vízzáróság megfelel MSZ EN 1928 
Húzószilárdság 
Hosszirányban 
Keresztirányban 

 
300 N / 50 mm 
450 N / 50 mm 

MSZ EN 12311-2 

Kapcsolat nyírószilárdsága 
(Varratátfedés 80 mm) 

≥ 450 N / 50 mm EN 12317-2 

Nyúlás 
Hossz irányban 
Keresztirányban 

 
>200 % 
>100 % 

EN 12311-2 

Továbbszakítási ellenállás 
(szegszárral) 

≥ 100 N MSZ EN 12310-1 

Ütésállóság 
A eljárás 50 mm 

megfelel EN 12691 

Tartósság a vegyi anyagok-
kal szemben (mésztej) 

megfelel EN 1847 

Tartósság mesterséges 
öregítéssel szemben 

megfelel MSZ EN 1296 
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RENDSZERINFORMÁCIÓ 

RENDSZERFELÉPÍTÉS A rendszert a következő kiegészítők teszik teljessé, helyi árlista szerint: 
 Sika Trocal L-100 
 Sarna Cleaner 
 Sarnafil T Prep 
 Primer 600 

FELDOLGOZÁSI 
UTASÍTÁS  

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE 
 

Az S-Vap 4000 E SA FR alkalmazható acél hullámos / trapézlemez profil felületeken. 
Minden más felülettípushoz a Sika jóváhagyása szükséges. Az alapfelület legyen 
sík, egyenletes és tiszta valamint portól, olajtól és zsírtól mentes.  
Hullámos trapézlemez: 
Hullámos trapézlemez legyen tiszta, száraz, olajoktól, zsírtól és portól mentes. 
Nem szükséges alapozó használata. 
Függőleges területek / fellépők és szegélyek: 
Szegélyek és a végződések alakítják a széleket, a párazáró fólia funkcióját és a lég-
mentesen zárt réteget; ezért ezek kialakítására különösen oda kell figyelni (egé-
szen a szigetelő lemez felső széléig). 

- Alapozó réteg nélkül: rétegelt lemez, OSB, fémes felületek (olajtól és 
zsíroktól mentesen), plasztik-mentes szintetikus anyagok 

- Primer 600 alapozóval: beton, tégla, új fa termékek, porózus anyagok ese-
tén 2 alapozó bevonat szükséges, kb. 200 g/m2 mennyiségben. 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE Távolítsuk el a laza, lehulló részeket, tisztítsuk meg, majd alapozzuk a felületet 
minőségétől függően. 

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS A S-Vap 4000 E SA FR hozzátapad a felülethez. 

FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK 
/ ESZKÖZÖK 

Mielőtt megkezdenénk az S-Vap 4000 E SA FR felülethez ragasztását, ellenőrizzük 
a felület minőségét. (Legyen száraz, tiszta, felületi és egyéb szennyeződésektől, 
olajtól, zsírtól mentes.) 
Egy trapézlemez profilon a fóliát a trapézok irányába fektessük, ahol az oldalsó/ 
hosszirányú átfedés telesen biztosítja helyzetét a trapézlemez profil tetején. A 
tekercs végén egy további 20 cm széles S-Vap 4000 E SA FR csíkot helyezzünk el 
középre igazítva, majd a fólia fektetési irányába függőlegesen futtassuk végig.  
S-Vap 4000 E SA FR varratok 8 cm (oldal varrat) és 12 cm (lapvég/ T kapcsolat) 
átfedéssel és öntapadó résszel vannak kialakítva, nem szükséges további alapozó 
használata. A varratok szoros illeszkedésének érdekében az átfedéseken 
határozott mozdulatokkal menjünk végig egy nyomó hengerrel. Ha a 
varratátfedést nem zárják azonnal a S-Vap 4000 E SA FR letekerése után, az összes 
varratot meg kell tisztítani Sika Trocal L-100 vagy Sarna Cleaner vagy Sarnafil T 
Prep termékünkkel. Ezt követően hagyjuk, hogy a tisztítószerek teljesen 
elpárologjanak.  
Tekerjük le először egy S-Vap 4000 E SA FR-t a fém profil irányába. A következő 
tekercset tekerjük le és igazítsuk 8 cm átfedéssel az előzőhöz. A lehúzófólia 
eltávolításának segítségével ragasszuk az első tekercshez az öntapadó párazáró 
lemezt.  
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A középen lévő T csatlakozás széleit 45 fokos szögben illesszük egymáshoz. 
Használjunk nyomóhengert, minden átlapoláson beleértve ferde vágásokat is, 
határozottan nyomjuk egymáshoz miután a ragasztáshoz kívánt pozícióba 
illesztettük. Minden szegélyt, fellépőt és áttört részt, pl.: szellőzőcsövek 
légmentesen zárjuk, a S-Vap 4000 E SA FR-t mindig rögzítsük a hőszigetelés meleg 
oldalán. 
A S-Vap 4000 E SA FR teljes felületét a ragasztás után azonnal nyomjuk az 
alapfelülethez nyomó berendezés segítségével.  
A S-Vap 4000 E SA FR lemez alkalmazható ideiglenes vízszigetelő rétegként is 
(akár 4 hétig), a szerkezetnek min. 2 % (~1,1°) lejtésűnek kell lennie és 
gondoskodnunk kell a megfelelő méretű csatornázásról/minőségű vízelvezetésről 
is, hogy ne alakulhasson ki állóvíz. 
 

MEGJEGYZÉSEK AZ 
ALKALMAZÁSHOZ 
/KORLÁTOZÁSOK 

BEÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁS 
A beépítést kizárólag Sika által minősített szakember végezheti. 
A S-Vap 4000 E SA FR hőmérsékleti korlátozásai: 

Alapfelület hőmérséklete min. +5°C / max. +60°C 
Környezet hőmérséklete min. +5°C / max. +60°C 

Kiegészítő anyagok felhordásakor, pl. kontaktragasztók / tisztítószerek, a 
hőmérséklet min. +5 °C legyen. Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő Termék 
Adatlap utasításait! 
A termék nem alkalmas, tetőfelépítmény teljes ragasztására.  Tartós vízszigetelés-
ként nem alkalmazható. Nem tervezhető be tetőszigetelés anyagaként, ezért nem 
is helyettesíti a vízszigetelést. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  

FONTOS BIZTONSÁGI 
TUDNIVALÓK 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

FONTOS 
FIGYELMEZTETÉS  KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (1907/2006/EK-REACH). 

JOGI TUDNIVALÓK A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és 
különösen 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 javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe 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 rendelkezésére bocsátunk. 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás idő-
pontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki 
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 kivitelezési és bedolgozási 
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk 
csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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