
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® MultiSeal BT
ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® MultiSeal BT είναι αυτοκόλληση σφραγιστική
ταινία βάσεως βουτυλικού καουτσούκ, επενδεδυμένη
από τη μία πλευρά με οπλισμένο φύλλο αλουμινίου.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Σφράγιση και επισκευή έναντι διεισδύσεων νερού σε:

Οροφές συμπεριλαμβανομένων φύλλων λαμαρίνας▪
Προσόψεις▪
Σπασμένα κεραμίδια▪
Φθαρμένες υδρορροές▪
Καμινάδες και φεγγίτες▪
Αγωγούς εξαερισμού και κλιματισμού▪
Τροχόσπιτα και τρέιλερ▪
Κοντέινερ▪
Διάφορα είδη αγωγών▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ευκολία εφαρμογής▪
Ψυχρής εφαρμογής▪
Αυτοκόλλητη▪
Καλή πρόσφυση σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, πολυ-
καρβονικά, ξύλο και σχεδόν σε όλα τα συνήθη οικο-
δομικά υλικά

▪

Εξαιρετική πρόσφυση σε χαμηλές θερμοκρασίες▪
Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις▪
Εξαιρετική σταθερότητα σε θερμότητα▪
Δε ρέει σε υψηλές θερμοκρασίες▪
Δε λαδώνει τις επιφάνειες▪
Ανθεκτική σε σκίσιμο, γήρανση και υπεριώδη ακτινο-
βολία

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση Βουτυλικό καουτσούκ

Συσκευασία Μήκος ρολού Πλάτος ταινίας Ρολά ανά κιβώτιο
3 m 100 mm 12
3 m 150 mm 8
10 m 100 mm 3
10 m 150 mm 2

Εμφάνιση / Χρώμα Γκρι, αλουμινίου, καφέ τερακότας

Διάρκεια ζωής 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και
άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ
+5°C και +25 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη
συσκευασία.

Πάχος ~1,0 mm (συμπεριλαμβάνοντας το φύλλο αλουμινίου)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εφελκυστική αντοχή Διαμήκης ≥ 150 N/50 mm

Εγκάρσια ≥ 150 N/50 mm
(EN 12311-1)

Επιμήκυνση θραύσης ≥ 20 % (EN 12311-1)

Πρόσφυση σε αποφλοίωση ≥ 70 N (στις 90°) (ASTM D 1000)

Θερμοκρασία λειτουργίας -30 °C ελάχιστη / +90 °C μέγιστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος +5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη
Σε θερμοκρασίες κάτω των +10 °C, η ταινία και το υπόστρωμα πρέπει να
θερμαίνονται με ζεστό αέρα πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, στε-
γανό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως
λάδια, τσιμεντοεπιδερμίδα, παλιά σφραγιστικά και
ανεπαρκούς πρόσφυσης βαφές, οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση της
ταινίας. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επαρκούς
αντοχής για να αντέξει τις τάσεις που θα ασκηθούν
από την ταινία σε φάσεις κινητικότητας. Τεχνικές προ-
ετοιμασίας του υποστρώματος, όπως τρίψιμο με συρ-
ματόβουρτσα, αμμοβολή ή άλλα μηχανικά μέσα μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν. Σκόνη, χαλαρά και σαθρά
υλικά πρέπει να απομακρύνονται τελείως από όλες τις
επιφάνειες πριν την εφαρμογή ενεργοποιητών, αστα-
ριών ή της ίδιας της ταινίας.
Το Sika® MultiSeal BT έχει εν γένει ισχυρή πρόσφυση
χωρίς αστάρια/ενεργοποιητές στα περισσότερα στε-
γνά, καθαρά και σταθερά υποστρώματα. Για βέλτιστα
αποτελέσματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικα-
σία:
Μη πορώδη υποστρώματα
Μέταλλα, πλαστικά, βαμμένες επιφάνειες και εφυα-
λωμένα πλακάκια θα πρέπει να καθαρίζονται και να
προετοιμάζονται με Sika®Aktivator-205 εφαρμοσμένο
σε ένα καθαρό πανί. Πριν τη σφράγιση τηρήστε χρόνο
αναμονής > 15 λεπτά (μέγιστα 6 ώρες).

Πορώδη υποστρώματα
Σκυρόδεμα, αεριοσκυρόδεμα, τσιμεντοειδείς σο-
βάδες, κονιάματα, τούβλα, κ.τ.λ. θα πρέπει να αστα-
ρώνονται με ασφαλτικό αστάρι με πινέλο. Πριν την
εφαρμογή του Sika® MultiSeal BT τηρήστε χρόνο ανα-
μονής > 1 ώρα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κόψτε την ταινία στο επιθυμητό μήκος, αφαιρέστε το
προστατευτικό φιλμ και πιέστε σταθερά την ταινία
πάνω στο υπόστρωμα με κατάλληλο ρολό πίεσης.
Όλες οι ενώσει αρμών πρέπει να επικαλύπτονται κα-
τά τουλάχιστον 50 mm.
Η πρόσφυση μπορεί να βελτιωθεί με θέρμανση της
ταινίας Sika® MultiSeal BT κατά τη διάρκεια της εφαρ-

μογής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση Sika® Remover-208. Σκληρυμένο
και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυ-
νθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η άνω πλευρά της ταινίας Sika® MultiSeal BT μπορεί
να βαφτεί με τις περισσότερες συμβατικές βαφές.

▪

Να μη χρησιμοποιείται σε φυσικά πετρώματα.▪
Άμεση επαφή με σφραγιστικά αρμών και συγκολλη-
τικά θα πρέπει να αποφεύγεται ή να προηγείται
έλεγχος συμβατότητας πριν την εφαρμογή.

▪

Να μη χρησιμοποιείται για αρμούς υπό πίεση νερού
ή σε εφαρμογές με μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

▪

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006-REACH

To παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια
του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να
ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές
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ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δε-
δομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του.
Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που
δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμ-
φωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν
δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern /
ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο
Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κα-
τάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγα-
λύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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