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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Rundschnur PE
ПОПЪЛВАЩ ПРОФИЛ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ СЪГЛАСНО DIN 
18 540

ОПИСАНИЕ
Sika® Rundschnur PE е неабсорбиращ, свиваем, сив 
на цвят, попълващ профил от полиетилен (PE) със 
затворена клетъчна структура.

УПОТРЕБА
Универсален материал за запълване на фуги при:

Запълване на фуги съгласно DIN 18 540▪
Подови фуги▪
Свързващи фуги▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Бърз и лесен монтаж▪
Намалява разходната норма на фугоуплътнителя▪
Подобрява показателите на уплътнитяля и лесно 
обуславя правилните размери на фугата

▪

Гъвкав – без поява на балони и мехурчета▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав Полиетилен (PE) със затворена клетъчна структура

Опаковка Ролки със следните размери: 
6 mm диаметър x 2500 m' 
8 mm диаметър x 1500 m' 
10 mm диаметър x 1150 m' 
13 mm диаметър x 750 m' 
15 mm диаметър x 550 m' 
20 mm диаметър x 350 m' 
25 mm диаметър x 200 m' 
30 mm диаметър x 160 m' 
40 mm диаметър x 150 m' 
50 mm диаметър x 100 m' 
Ролките са опаковани в картонени кутии.

Срок на съхранение Неограничен, при съхранение в оригинална опаковка и при условия, 
че са спазени условията на съхранение.

Условия на съхранение Температура на съхранение от +5 °C до +25 °C. На сухо, защитени от 
директна слънчева светлина.

Плътност ~30 kg/m3 DIN 53 420

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на опън Надлъжно: 320 kPa DIN 53 571
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Деформация на опън при скъсване Надлъжно: ~170 % DIN 53 571

Якост на сцепление при опън ~85 kPa, при компресия от 40 % DIN 53 577

Въздухопропускливост ~1.0 % по обем DIN 53 459

Топлопроводимост 0.033 W/m DIN 52 612

Работна температура От - 80 °C до + 90 °C, в сухи условия, без механично натоварване

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с техни-
чески данни, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат да се раз-
личават от посочените, поради обстоятелства извън 
нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH Този про-
дукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещест-
ва, които се очаква да се отделят от изделието при 
нормални и разумно предвидими условия на упот-
реба. За въвеждане на пазара, транспорт и употре-
ба не е необходим информационен лист за безо-
пасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регла-
мент. За безопасна употреба следвайте инструкци-
ите, дадени в този Лист с технически данни за про-
дукта. Въз основа на настоящите ни познания, този 
продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвиква-
щи сериозно безпокойство), изброени в приложе-
ние XIV на Регламента REACH или от списъка на 
кандидатите, публикуван от Европейската агенция 
за химически продукти в концентрации над 0.1 % 
(по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Поставете профила на необходимата дълбочина. 
Обърнете специално внимание той да не бъде на-
ранен, срязан или пробит в процеса на монтаж. Не 
използвайте остри инструменти (напр. отвертки 
или ножове). В процеса на поставяне избягвайте 
прекомерното удължаване / разтегляне на профи-
ла. След това следвайте процеса на уплътняване на 
фугата и заглаждане на уплътнителя.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфич-
ни местни разпоредби експлоатационните показа-
тели на този продукт може да се различават в раз-
личните страни. За точно описание на областта на 
приложение, моля, консултирайте се с местното из-
дание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за 
приложение и използване на продуктите на Сика, 
са предоставени добронамерено и се основават на 
текущите ни познания и опит при правилно съхра-
нение, боравене и използване в нормални условия 
в съответствие с нашите препоръки. На практика 
разликите в материалите, основите и действител-
ните условия на обекта са такива, че не може да се 
гарантира пригодността за определена цел, нито 
да възникнат законови задължения, както от насто-
ящата информация, така и от предоставени писме-
ни препоръки или други съвети. Потребителят е 
длъжен да провери пригодността на продукта към 
поставените изисквания и цели. Сика запазва пра-
вото си да променя характеристиките на своите 
продукти. Правата на собственост на трети страни 
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се прие-
мат съгласно нашите текущи условия на продажба 
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да 
правят справка с последното издание на местния 
Лист с технически данни за съответния продукт, ко-
пия от който се предоставят по заявка. В зависи-
мост от местните азкони и наредби е възмжно е да 
се наложи адаптиране на представения по-горе от-
каз от отговорност. Всяка промяна може да бъде 
реализирана само с разрешение на Корпоративния 
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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