Sikaﬂex®-11 FC
Нанасяне

Уплътняване със Sikaﬂex®-11FC:

 Основата трябва да бъде чиста
и суха, без грес, масло, прах
и свободни частици.
 Покрийте ръбовете на фугата с тиксо.
 Поставете подпълващия профил.
Диаметърът на профила да е с 20%30% по-голям от ширината на фугата.
Ако е необходимо нанесете грунд.
 Нанесете уплътнителя с ръчен или
въздушен пистолет.
 Загладете. Ако е необходимо,
използвайте подходяща течност
за заглаждане.
 Махнете тиксото преди за започне
втвърдяването.

Sika - знание
и опит от обекта
до магазина

Sikaflex®-11 FC
Здрав, еластичен,
бързовтвърдяващ уплътнител,
лепило и попълващ състав

Залепване със Sikaﬂex®-11FC

Точково или ивично лепене върху подготвената повърхност.
Слоят зависи от грапавината: 1-3 mm. Избягвайте въздушни
кухини. Притиснете добре.

Разходна норма:

Дистрибутор

Метър фуга за един флакон 300 ml
Дълбочина на фугата:

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm
3,8 m
2,2 m
1,2 m
0,8 m 0,6 m
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Ширина на фугата:












Sika притежава сертификат за качество ISO 9001. Фирмата предлага
професионални консултации и широка гама от строителни материали.
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Sikaflex®-11 FC
Sikaﬂex®-11FC
е еластичен еднокомпонентен
уплътнител на полиуретанова
база със способност за
ускорено втвърдяване

Sikaﬂex®-11 FC
Подходящото решение
за всеки!

 Водо - и
износоустойчив
 Може да се използва
на закрито и на открито

Траен
Здраво залепване
и постоянна еластичност!
Sikaﬂex -11FC е правилният продукт за:
®

 Едновременно
уплътнява и залепва

Практичен

Залепване:
Изключително
здраво залепване
с отлично
сцепление, не се
свлича.

Уплътняване:
Трайно еластичен
и устойчив на
вибрации и
температурни
промени.

Попълване:
Водоустойчив,
постоянно еластичен
уплътнител може
да се използва дори
за най-широките
пукнатини.

Sikaﬂex®-11FC е еластичен с много голяма
устойчивост на вибрации и температурни промени:

• На сухо: -40 до +80°C, временно до+90°C
• На влажно: до +50°C, временно до +60°C

Предлага се в пет цвята:

Черен

Сив

Бял

Бежов

Кафяв

 Лесен, готов за
употреба
 Алтернатива на
механичната сглобка

Лесно се нанася
Подходящ за почти всички
строителни материали:

Пластмаси

Бетон
и разтвори

Керамика

Дърво

Поцинкована
ламарина

Мед

Стомана

