
Know-How
ipari minőség az Ön közelében 

Az Ön Sika képviselője:

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, 
tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a 
terméket. 

Sika® szigetelőanyagok
bitumen alapú  
termékek

Sika hungária kft 
Vízszigetelés 
H-1117 Budapest 
Prielle Kornélia utca 6. 
Magyarország 
Telefon +36 1 371 2020 
Fax +36 1 371 2022 
www.sika.hu
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Sika blackSeal®-301

SzálerőSített, bitumeneS 
vízSzigetelő éS javító keverék

alkalmazáSi terület:
 ́ Vízszigetelésként
 ́ Bitumenes lemezek repedéseinek javítására: 

beton, habarcs,  falazat alapfelületeken
 ́ Felületi vízszigetelésként 
 ́ Repedések és üregek javítására 

termékelőnYÖk:
 ́ Jó tapadás  

beton 
habarcs 
bitumen 
fém  
és bitumenes tetőlemez felületeken

 ́ Nincs megrogyás függőleges felületen sem
 ́ Magasan rugalmas
 ́ Repedésáthidaló
 ́ Víznyomás esetén is alkalmazható
 ́ Ellenáll nem oxidáló savaknak és 

UV-sugárzásnak

CSOmagOláS:
 ́ 5 kg kanna

Szín:
 ́ fekete 

Sika® multiSeal

Öntapadó, bitumeneS 
SzigetelőSzalag

alkalmazáSi terület:
 ́ Szivárgás és huzat ellen gyors megoldás
 ́ Általános szigetelőszalag tetőkhöz, fémek-

hez, csövekhez
 ́ Műanyag csatornák javítása
 ́ Repedések és lyukak tömítése bitumenes 

lemez és egyéb tetőlemezek esetén
 ́ Tömítésként repedések vagy hézagok fölött 

általános otthoni munkáknál

termékelőnYÖk:
 ́ Nagyon könnyű használni
 ́ Jó tapadás számos felületen
 ́ Időjárásálló
 ́ Öntapadó
 ́ UV-sugárzásnak ellenáll
 ́ Bitumenes anyagokkal összeegyeztethető
 ́ Átfesthető
 ́ Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható

CSOmagOláS:
 ́ 3 m 
 ́ 10 m tekercs különböző szélességekben

Szín:
 ́ szürke, terrakotta, natúr aluminium 

Sika blackSeal® bt

butil alapú Szerkezeti  
gYOrS javítóanYag tetőkhÖz

alkalmazáSi terület:
 ́ Csatornák és lefolyók körüli tömítés
 ́ Csatlakozási hézagok tömítése
 ́ Rések, repedések tömítése, kitöltése 

tetőkön
 ́ Laza tetőelemek rögzítése
 ́ Régi bitumenes tetőzsindely javítási 

munkáihoz

termékelőnYÖk:
 ́ Felhasználásra kész
 ́ Alapozó nem szükséges
 ́ Nagy sűrűségű anyag 
 ́ Zsugorodás nélküli kitöltés
 ́ Nedves, nem porózus felületeken is 

használható
 ́ Számos alapfelületen jól tapad: 

bitumen vagy aszfalt 
beton 
tetőlemez 
ólom 
cink 
acél  
falazat

CSOmagOláS:
 ́ 300 ml kartus

Szín:
 ́ fekete 


