
Лист с технически данни
Sikalastic® Fleece-120
Февруари 2019, Редакция 01.01
020915952000000002

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikalastic® Fleece-120
Sikalastic® Fleece-120 се използва за армиране на течни хидроизолационни мембрани 
Sikalastic®, за оформяне на покривни детайли и всички предвидени приложения съгласно 
ETAG-005.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sikalastic® Fleece-120 е полиестернo платно, което 
се използва за армиране на системите с течно на-
насяни мембрани Sikalastic®.

УПОТРЕБА
Армировка за системите Sikalastic®▪
При ново строителство и ремоинтни дейности▪
За покриви с много детайли и сложна геометрия, 
дори в условия на ограничен достъп

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Осигурява правилната дебелина на основното 
покритие

▪

Повишава на свойствата на системата за премост-
ване на пукнатини

▪

Повишава механичните показатели на системата▪

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ
Компонент от система със следното одобрение съг-
ласно ETAG 005:

ETA -12/0308▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа 100 % полиестер

Опаковка Ролки
Ширина на ролка m на ролка
30 cm 5 m
30 cm 10 m
30 cm 20 m
30 cm 50 m
70 cm 50 m
100 cm 5 m
100 cm 10 m
100 cm 20 m
100 cm 50 m

Външен вид / Цвят Бял

Срок на годност Неограничен, при спазване на условията на съхранение.

Условия на съхранение Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани 
опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +35 °C.

Маса на единица площ 120 g/m2
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата За подробна информация относно изграждането на системите, моля, 
направете справка с Информационните листове за системата или Лис-
товете с технически данни на течно нанасяните  мембрани.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да е здрава, с достатъчна 
якост, чиста, суха и почистена от прах, масла, маз-
нини и други замърсявания. В зависимост от мате-
риала, основата трябва да се грундира или меха-
нично да се почисти. Може да е необходимо шлай-
фане за изравняване на повърхността. Подходящи 
основи са: бетон, битумизирана хартия/картон и 
битумни покрития, метал, тухлена зидария, азбес-
тоцимент, керамични плочки, дървени основи. 
За подробна информация за подготовката на осно-
вата и подходящите грундове, моля вижте Методо-
логията на работа за съответната течно нанесена 
мембрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди нанасяне на Sikalastic, грундиращият слой, 
ако се използава такъв, трябва да е изсъхнал и не-
лепнещ. За времената за изчакване и нанасяне на 
следващ слой, моля вижте Листа с технически дан- 
ни за съответния грунд. Зони, които могат да бъдат 
повредени (парапети и др.) трябва да се защитят с 
предвазна лента или да се обвият с найлон.
Sikalastic® Fleece-120 се прилага в комбинация с 
течно нанасяни мембрани Sikalastic®. 
1. Нанесете първи слой от течната мембрана 
Sikalastic® с разходна норма съгласно посочената в 
съответния Лист с технически данни. Обработвайте 
такава площ, че материала да запази своята течли-
вост. 
2. Разгънете Sikalastic® Fleece-120 и се уверете, че 
няма балончета или гънки. Застъпката на платното 
трябва да бъде минимум 5 cm, като контактната по-
върхност трябва да бъде напоена добре с матери-
ал.
3. Валякът трябва да се поддържа напоен, което 
може да изисква незначително допълнително ко-
личество от материала. При монтажа е много важ-
но платното да не се надигне - за тази цел върху ня-
кои повърхности може да си помогнете с иглен ва-
ляк. 
4. След като покритието изсъхне достатъчно, така 
че върху него да може да се стъпва, нанесете втори 
слой от течната мембрана Sikalastic® с разходна 
норма съгласно посочената в съответния Лист с тех-
нически данни.
Преди да започнете нанасянето на хидроизолация-
та по хоризонталните повърхности, обработете 
всички детайли, като спазвате гореописаните стъп-
ки от 1 до 3.
За подробна информация, моля вижте Методоло-
гията на работа за съответната течно нанесена 
мембрана.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограниченията са продиктувани от конкретно из-
ползваната течна мембрана Sikalastic® - моля, нап-
равете справка със съответния Лист с технически 
данни.

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.

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.

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

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съ-
държа вещества, които се очаква да се отделят от 
изделието при нормални и разумно предвидими 
условия на употреба. За въвеждане на пазара, 
транспорт и употреба не е необходим информаци-
онен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 
от същия регламент. За безопасна употреба след-
вайте инструкциите, дадени в Листa с технически 
данни за продукта. Въз основа на настоящите ни 
познания, този продукт не съдържа SVHC (вещест-
ва, предизвикващи сериозно безпокойство), избро-
ени в приложение XIV на Регламента REACH или от 
списъка на кандидатите, публикуван от Европейс-
ката агенция за химически продукти в концентра-
ции над 0.1 % (по маса).
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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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