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Produse Sikalastic® utilizate în Sistemele Sikaroof® MTC
Produs
Sikalastic®-601 BC
Strat de bază, membrană lichidă mono-componentă pe bază de poliuretan, în cadrul
sistemelor Sikaroof® MTC 8, 12, 18 and 22
Sikalastic®-621 TC
Strat final, membrană lichidă mono-componentă pe bază de poliuretan, rezistentă UV,
în cadrul sistemelor Sikaroof® MTC 8, 12, 18 şi 22
Sikalastic®-601 BC
Strat de bază rezistent la rădăcini, membrană lichidă mono-componentă pe bază de
poliuretan, în cadrul sistemelor de acoperişuri verzi şi balastate Sikaroof® MTC
Green şi Sikaroof® MTC Ballast

Sisteme SikaRoof MTC
®

Sikalastic®-621 TC
Strat final rezistent la rădăcini, membrană lichidă mono-componentă pe bază de poliuretan, în cadrul sistemelor de acoperişuri verzi şi balastate Sikaroof® MTC Green
şi Sikaroof® MTC Ballast

Sikalastic® Reemat Premium
Armătura din fibră de sticlă, unică utilizată pentru ranforsarea tuturor sistemelor Sikaroof® MTC
Sikalastic® Cold Stick
Adeziv bi-component fără solvenţi utilizat pentru lipirea barierei de vapori şi a stratului
de protecţie Sikalastic® Carrier
Sikalastic® Carrier
Strat de separaţie şi de uniformizare între substrat şi sistemul cu membrană lichidă.
Sunt aplicabile Condiţiile Generale de Vânzare în vigoare.
Vă rugăm să consultaţi cele mai recente Fişe Tehnice de Produs înainte de utilizare.
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Sikalastic®-621 TC
Strat final, rezistent UV, rezistent la rădăcini, membrană lichidă mono-componentă pe
bază de poliuretan, în cadrul sistemelor de acoperişuri verzi şi balastate
Sikaroof® MTC Green şi Sikaroof® MTC Ballast

Soluţii de hidroizolare pentru acoperişuri,
®
cu membrane lichide Sikalastic
Ghid de aplicare pentru constructori

MTC
Moisture Triggered Chemistr y

ca. 10 min.

SikaRoof® MTC - Sisteme de hidroizolaţie la acoperişuri - proiectate pentru o aplicare uşoară
Reacţie chimică declanşată de
umiditate

Cerinţele proiectelor şi funcţiile
sistemelor de acoperisuri

MTC

1
C

Moisture Triggered Chemistr y

Produse mono-componente
Stabilitate la temperaturi scăzute.

ca. 10 min.

Elasticitate ridicată şi proprietăţi de preluare a
fisurilor

SikaRoof ® MTC (Moisture Triggered
Chemistry) încorporează o tehnologie unică
ce permite materialului să utilizeze umiditatea
atmosferică pentru declanşarea procesului de
întărire. Acest lucru înseamnă că membranele
impermeabile sunt capabile să se întărească
într-o gamă variată de condiţii, ce includ: temperaturi extreme şi diferenţe mari de umiditate.
Spre deosebire de sistemele de poliuretan
tradiţionale, membranele lichide nu emit CO2,
iar aplicarea nu este întârziată de condiţiile
meteorologice adverse. Nu se recomandă aplicarea sistemelor SikaRoof® MTC în momentul
în care ploaia este iminentă, întrucât aceasta
poate afecta aspectul produsului. Imediat după
aplicare, membranele sunt impermeabile şi nu
vor avea o reacţie adversă la contactul cu apa.
În cadrul sistemelor SikaRoof ® MTC există
o membrană lichidă numită Sikalastic ® care
după întărire creează o protecţie impermeabilă,
complet lipsită de suprapuneri sau îmbinări.
Formula sa lichidă permite o aplicare uşoară
pe toate zonele cu detalii complexe.
Sika, Sarnafil and Liquid
Plastics
all have- Fără
Fără căldură

flacără

Întrucât se aplică la
rece, fără a fi nevoie
de utilizarea flăcării, a
pistoalelor cu aer cald,
a pistoalelor c u g a z
fierbinte sau a
echipamentelor de încălzire, precum boilere
pentru bitum, membrana Sikalastic ® nu
prezintă nici un risc de incendiu în timpul
aplicării sau după aplicare şi oferă constructorilor posibilitatea de a plăti prime de
asigurare mai mici. După instalare, sistemul
devine rezistent la incendiu.

Aplicare uşoară cu pensula, trafaletul sau echipamentul de pulverizare, chiar şi atunci cand accesul
este limitat
Rezistenţă la rădăcini
Rezistenţă la sarcinile mecanice generate de traficul pietonal şi al vehiculelor uşoare, cu roţi
Ignifug
Înainte de reparaţie

Rezistenţă la acţiunea vântului
Rezistenţă la radiaţia UV şi stabilitate a culorii
Rezistenţă la şoc termic, mai precis nu vor fi deteriorate de expunerea îndelungată sau bruscă la
gheaţă, grindină, ploaie, la acţiunea razelor solare
sau la fluctuaţii termice rapide
Permeabilitate la vapori
Se lipesc complet pe majoritatea substraturilor,
împiedicând penetrarea apei
Membrană impermeabilă fără îmbinări
Compatibilitate cu substraturi bituminoase
Bitumen

Rezistenţă la alunecare (cu strat superior din nisip
cuarţos)
După reparaţie

SikaRoof® MTC pentru detalii

SikaRoof® MTC 8, 12, 18, 22

SikaRoof® MTC Cold Bonding

SikaRoof® MTC Ballast

Sikalastic poate fi utilizat împreună cu
straturi bituminoase pentru a obţine o impermeabilizare fără îmbinări în jurul tuturor zonelor cu detalii, inclusiv zone verticale, centrale,
echipamente şi alte accesorii care penetrează
acoperişul.

Pentru un strat rezistent UV, pentru prelungirea duratei de viaţă a acoperişurilor vechi,
ca strat de reflexie pentru îmbunătăţirea
eficienţei energetice sau ca soluţie de impermeabilizare de performanţă superioară pentru
proiectele de construcţii noi sau de renovări

Un sistem de termo şi hidroizolare pentru
acoperişurile construcţiilor noi sau în lucrări
de renovări. Fiecare componentă se lipeşte
prin utilizarea unui adeziv revoluţionar cu
lipire la rece, fără risc de incendiu în timpul
aplicării.

Pentru acoperişurile balastate cu pietriş sau
cu dale, pentru furnizarea unei suprafeţe cu
aspect natural, pentru protejarea de posibilele deteriorări şi pentru a oferi o suprafaţă
ignifugă.
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n S istem: Sikalastic®-601 BC
şi Sikalastic ® -621 TC armat cu
Sikalastic® Reemat Premium
nG
 rosimea stratului: 1.8 mm
nC
 onsum: ≥ 3.0 kg/m²

n S istem: Sikalastic®-601 BC
arma t cu S i k a l a s t i c ® R e e m a t
Standard sau Premium şi sigilat cu
Sikalastic®-621 TC
nG
 rosimea stratului: 0.8 to 2.2 mm
nC
 onsum: ≥ 1.5 kg/m²

n S istem: Sikalastic® Vap,
S i k a l a s t i c ® I n s u l a t i o n şi
S i k a l a s t i c ® C a r r i e r lipit cu
Sikalastic® Coldstick, impermeabilizat
cu SikaRoof® MTC 12, 18 sau 22
nG
 rosimea stratului: 1.2 to 2.2 mm
nC
 onsum: ≥ 2.2 kg/m²

n Demonstraţii ale produselor Sikalastic®
MTC
n Instruire completă pentru aplicare
n Asistenţă tehnică de la specificaţii până la
finalizarea proiectului
n Documentaţie

tehnică şi certificări

Bitumen

Beneficii principale
n S ensibilitate redusă la condiţiile climatice,
în timpul aplicării, graţie tehnologiei MTC
n Aplicare uşoară şi rapidă cu Sikalastic®
Reemat
n Ideal pentru detalii şi pentru reparaţii
n C antitate redusă de deşeuri întrucât nu
există secţionări sau folii de protecţie
n Investiţii minime necesare pentru echipamentul de aplicare

Asistenţă tehnică pentru
Constructori

n Sistem: Sikalastic®-601 BC armat
cu Sikalastic® Reemat Premium
şi sigilat cu Sikalastic®-621 TC
nG
 rosimea stratului: 2.0 mm
nC
 onsum: ≥ 3.4 kg/m²

Contactaţi Sika România pentru detalii suplimentare şi
programări la training

