
Padlóburkolati hézag-
tömítések

Megoldások Sikaflex® tömítôanyagokkal
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A gyalogos, vagy jármûforgalomnak kitett
ipari padlófelületek hézagtömítô anyagai-
nak követelményrendszere jóval szigo-
rúbb, mint a hagyományos lakókörnye-
zetben használt tömítôanyagoké. A tömí -
tôanyagoknak ellenállóaknak kell lenni a
mechanikai, vegyi és idôjárási hatásokkal
szemben, hosszútávon  megakadályozva
a víz, vagy egyéb szennyezôdések hézag-
ba jutását. Az eltérô környezeti hatások
ellen különbözô fizikai-kémiai ellenálló ké-
pességgel rendelkezô tömítôanyagot kell
alkalmazni.

A kiváló mechanikai tulajdonságokkal
rendelkezô Sikaflex® tömítôanyagok ma-
gas szakítószilárdságának köszönhetôen
a kisebb mechanikai erôhatások nem
tesznek kárt a felületben, így különösen
nagy biztonságot nyújtanak a felhaszná-
lóknak. A speciális padlótisztító gépek
koptatásának ellenálló hézagtömítés
hosszú életûvé teszi az ipari padlót. 

A Sikaflex® PRO-3 WF tömítôanyagot ki-
fejezetten a nagy igénybevételû ipari pad-
lók hézagtömítési feladataira – targoncák,
kézi raklapemelôk, autók által igénybevett
csomópontokhoz – alkalmas, de ideális
megoldást jelent nagyforgalmú közössé-
gi terek gyalogos terhelésének elviselésé-
re is. A Sikaflex® PRO-3 WF megnövelt
vegyi ellenálló ké pes ségének köszönhetô-
en a betonszerkezetû szennyvízkezelô lé-
tesítmények legkedveltebb tömítôanyagá-
vá vált szerte a világon. Ezzel az anyaggal
elkészített tömítés akár 3 bar (43,5 psi)
hidrosztatikai nyomásnak is ellenáll a
würzburgi SKZ vizsgálatai szerint.

A Sikaflex® tömítések hosszú idôn át ru-
galmasak maradnak és – szemben a ha-
gyományos tömítôanyagokkal – a legzor-
dabb környezeti hatások ellenére is meg-
ôrzik kiváló fizikai tulajdonságaikat. 

Ma már elfogadott tény, hogy a padlók
minden hézagzárása rendszeres mûszaki
felülvizsgálatot és karbantartást igényel. 
A Sikaflex® tömítôanyagok további elô-
nye, hogy az esetleges sérülések könnyen
és nagy biztonsággal javíthatók.

A speciális, fermentáló folyadéknak ellen-
álló Sikaflex®-TS Plus tömítôanyag a ga-
bonatárolók rugalmas belsô tömítéseihez
használható.

Sika® Hézagtömítési technológia
Ipari csarnokok, teremgarázsok, közösségi terek 
megoldásai

1. Kerámia lapok
2. Sikaflex® PRO-3 WF
3. Sikadur®-31
4. Sikafloor®-261

1. Sikaflex® PRO-3 WF
2. Sikafloor® 261 chips szórással
3. Sika® Primer-3 N
4. Sika® háttérkitöltô profil
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Lábazat képzés Dilatációs hézag
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Professzionális hézagtömítés
40 év tapasztalatával a poliuretán tömítôanyagok piacán

A mozgási hézagok mellett nem elhanyagolható 
a csatlakozási vagy illesztési hézagok száma sem,
gondoljunk pl. egy padló-fal csatlakozására, melyet
minden esetben célszerû rugalmas tömítéssel ellát-
ni. Ezen hézagok esetében kisebb mozgásokkal, és
valamivel kisebb mechanikai igénybevétellel szá-
molhatunk. A kikeményedési idô elôtt a tömítés tet-
szôlegesen díszíthetô  (pl. kvarchomokkal), így a
környezô burkolóelemekkel (pl. természetes kô) har-
monizáló megoldást kapunk.

A Sikaflex® Construction tömítôanyag jól tapad
minden – az építôiparban általánosan használt –
alapfelületre, mint pl. beton, tégla, kô, fa, acél stb.,
azonban tartósan és erôsen igénybevett kapcsola-
toknál – a megfelelô alapfelület elôkészítés mellett –
alapozó használata is javasolt (Sika® Primer-3N). 

A Sikaflex® termékcsalád a Sika egyedülálló poliu-
retán technológiáján alapszik. A Sika piacvezetô 
a poliuretán anyagok gyártásában, a több mint 40 év
óta folyamatosan fejlesztett technológiájának kö-
szönhetôen.

A Sikaflex® tömítési rendszerek elônyei:
� Kiváló mechanikai tulajdonságok

� Kiváló tapadás a szokásos építôanyagokhoz

� Egykomponensû, tehát nincs keverési hiba, 
veszteség

� Könnyû munkavégzés

� Tartósan rugalmas

� Idôjárásálló

� Jó vegyi ellenállóképesség

� Nemzetközi vizsgálóintézetek által elismert 
anyagok (Polymer Institut, KVS, ISEGA, DIBT
stb.)

� Környezetbarát

Hézagszélesség:
Minimális hézagszélesség: 4 mm
Maximális hézagszélesség: 35 mm
Hézagmélység:
Legalább a hézagszélesség fele, de min. 10 mm
Kiszerelés:
300 ml-es kartus, 600 ml-es unipack
Szín:
Betonszürke, fekete és fehér színekben, egyéb szí-
nekben rendelésre
Bedolgozási hômérséklet:
5°C-tól 40°C-ig
Hôállóság:
-40°C-tól +80°C-ig

A Sikaflex® termékcsalád anyagai tökéletesen illesz-
kednek az egyéb Sika® anyagrendszerekhez, mint pl.
Sikafloor® ipari padlóbevonatok, Sika-Repair® be-
tonjavító anyagok.
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1. Sikaflex® Construction 
kvarchomokkal beszórva

2. Természetes kôlap
3. Sika® Primer-3 alapozás
4. Sika® háttérkitöltő profil

Beszórt tömítés



Sika Hungária Kft.
1117 Bu da pest, Prielle Kornélia u. 6.
Te le fon: (+36 1) 371 2020 
Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com • www.sika.hu

Sikaflex® hézagtömítô és ragasztó anyagok
Advanced Technology = tapasztalat és innováció
Sika hézagtömítô anyagok az épületek bármely szerkezetéhez – a 40 év óta folyamatosan fejlesztett poliuretán- és az új generációs
AT-technológiával.

Padlóburkolati hézagtömítések

Sikaflex® PRO-3 WF: egykomponensû poliuretán tömítôanyag kiemelkedôen magas vegyi- és mechanikai
ellenálló képességgel,
Sikaflex® Construction: egykomponensû poliuretán tömítôanyag jó mechanikai ellenálló képességgel.

Homlokzati hézagok tömítése

Sikaflex®-PRO 2HP: egykomponensû poliuretán tömítôanyag nagy mozgást végzô homlokzati fugákhoz;
Sikaflex®-AT Façade: nagy mozgást végzô homlokzati fugákhoz kifejlesztett tömítôanyag az újgenerációs
Sika-AT technológia felhasználásával minden alapfelületre.

Lapostetôk hézagtömítése

SikaBond® AT-Universal: PVC és TPO (poliolefin) lemezekkel szigetelt lapostetôk tömítési feladataihoz ki-
fejlesztett tömítôanyag az újgenerációs Sika-AT technológia felhasználásával kiváló tapadási tulajdonsá-
gokkal a legtöbb csatlakozó alapfelületre.

Nyílászárók körüli hézagtömítések

Sikaflex®-AT Connection: új generációs Sika-AT technológiára épülô, egykomponensû tömítôanyag, a nyí-
lászárók körüli valamennyi felülethez (fa, PVC, beton, tégla, vakolat stb.) kiváló tapadási tulajdonságokkal
– akár alapozó nélkül is.

Az Ön Sika képviselôje:
Je len is mer te tô anyag ban kö zölt ada tok (leg jobb tu do má sunk

sze rint) meg fe lel nek a nyom dá ba adás idô pont já ban ren del -

ke zés re ál lók nak. Az anya gok fo lya ma tos fej lesz té se mi att a

vál toz ta tás jo gát a Si ka Hun gá ria Kft. fenn tart ja. Az is mer te tô

anya gát szak em be reink nagy gon dos ság gal ál lí tot ták össze,

az elô for du ló saj tó hi bá kért fe le lôs sé get nem vál la lunk. Ki ad -

vá nyunk tá jé koz  ta tó jel le gû, kér dé ses eset ben kér jük for dul -

jon szak ta ná csa dó ink hoz.
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