
Sika MultiSeal®

Letekerjük, 
vágjuk, ragasztjuk... 

és búcsút 
mondhatunk a 

filtrációnak és a 
hézagnak

Hogyan dolgozzuk fel a Sika MultiSeal®-t

Az alapfelület pormentes, száraz, sima és szennyeződésmentes legyen.

Tiszta és lefújt Mérés Vágás

Elválasztó fólia 
eltávolítás

Elhelyezés Rányomás hengerrel

Azokat a felületeket, melyek porosak és/vagy erősen porózusak, 
első rétegként 250 g/m² mennyiségben bitumenes alapozóval kell 
bevonni. +5 °C hőmérséklet alatt a Sika MultiSeal® szalagot és az 
alapfelületet melegítsük meg.

Sika MultiSeal® különböző 
szélességben, hosszban 
és színekben kapható:
• 10, 20 és 30 cm széles tekercsekben
• 3 és 10 m hosszban
• szürke, terrakotta és aluminium színben 

Öntapadó és szakadásálló 
vízszigetelő szalag

Feldolgozás:

Az Ön Sika képviselője

A Sika ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik, és ajánlja Önnek magas
minőségű teljes termékskáláját.

Sika Know-how
Fogd és Vidd

Sika  Hungária  Kft.
1117  Budapest
Prielle  Kornélia  u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu
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Sika MultiSeal®

Sika MultiSeal® használatra kész, 
szakadásálló, vízszigetelő és öntapadó szigetelő 
szalag

Alumínium védőbevonat
Szakadásgátló erősítés
Bitumenes réteg
Elválasztó papír

Rugalmas-plasztikus, bitumenes vízszigetelés erősített alumínium 
fóliával fedve.

Sika MultiSeal® ideális hézagtömítésre falak, tetők és 
szerkezeteik között. 

Kitűnő tapadás:

Betonon 

Sokféle műanyagon

Kövön

Habarcson

Fán

Falazaton

Bitumenen

Kerámián, üvegen

Fémen

Szigetelőszalag valamennyi 
vízszigetelő 
munkához!

Letekerjük, vágjuk, 

ragasztjuk...

• Szakadásálló erősítés, mellyel elkerülhető 
 a repedés és a fémlemez sérülése.
• Magas átszúródási ellenállás.
• A Sika MultiSeal®  speciális anyaga
 haladéktalanul zár szeg körül, 
 repedésnél és szakadásnál 

• Könnyen és gyorsan felhasználható
 A Sika Multi-Seal® használható a ház 
 körüli és professzionális munkákhoz.
• Nem szükséges használatához 
 hegesztőberendezés, speciális eszköz 
 vagy ragasztó
• Néhány egyszerű eszköz elegendő

• Tökéletes vízszigetelés.
• Hosszantartó vízszigetelés.
• Ellenáll a légköri anyagoknak, beleértve 
 a szennyezőanyagokat és az 
 UV-sugárzást.

• Időálló

• Ellenálló

• Egyszerű

• Sokoldalú

• Végleges vagy ideiglenes megoldás, 
 kül- és beltérben

Egyszerű átlapolás! Átfesthető!

Minimális átlapolás: 50 mm Speciális kezelést követően a fémfelület 
átfesthető.


