Jak stosowaç Sika MultiSeal®
Stosowanie:
Pod∏o˝e musi byç wolne od kurzu, t∏uszczu i smarów, suche
i g∏adkie.

Sika do Paƒstwa us∏ug
Sika MultiSeal®

Sika na Êwiecie

Samoprzylepna, odporna
na rozdarcie taÊma
uszczelniajàca
OczyÊciç i odkurzyç

Odmierzyç

Uciàç
Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników
w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie.

Dystrybutor:

Usunàç papier
ochronny

Na∏o˝yç taÊm´

Docisnàç i wyg∏adziç
wa∏kiem

Powierzchnie mocno zabrudzone i/lub bardzo porowate nale˝y zagruntowaç
emulsjà bitumicznà. W temperaturach poni˝ej +5°C nale˝y podgrzaç taÊm´
i pod∏o˝e.

Przed u˝yciem zawsze zapoznaj si´ z najnowszà wersjà Karty Technicznej Produktu.

Sika MultiSeal jest dost´pna w rolkach
o ró˝nych szerokoÊciach i d∏ugoÊciach:
• szerokoÊci : 5, 10, 15, 20 i 30 cm
• d∏ugoÊci: 3 i 10 m

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel.: (022) 31 00 700
fax: (022) 31 00 800
dystrybucja.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

Odwiƒ, utnij, przylep
i powiedz „˝egnajcie”
nieszczelnoÊciom
i przeciekom

Sika MultiSeal®
Sika MultiSeal® jest gotowà do u˝ycia,
odpornà na rozdarcie, samoprzylepnà taÊmà
uszczelniajàcà

Aluminiowa folia ochronna
Wzmocnienie przeciw rozdarciom
Warstwa bitumiczna
Papier ochronny

TaÊma uszczelniajàca o wielu
zastosowaniach!

• Ca∏kowicie wodoszczelna
• D∏ugotrwale uszczelnia
• Odporna na warunki atmosferyczne
równie˝ zanieczyszczenia i promienie UV

• Trwa∏a
• Wzmocnienie zapobiegajàce rozdarciu
taÊmy i uszkodzeniom warstwy
metalicznej
• Odporna na przebicia
• Sika MultiSeal® uszczelnia
natychmiast uszkodzenia izolacji przez np.
gwoêdzie oraz jej sp´kania i rozdarcia

Elastoplastyczna, bitumiczna warstwa wodoszczelna pokryta
aluminiowà folià ochronnà.
Sika MultiSeal® jest idealnym materia∏em do uszczelniania
styków Êcian, dachów i innych elementów.

• Odporna

• ¸atwa i szybka w u˝yciu – taÊma Sika
MultiSeal® mo˝e byç stosowana do
ma∏ych napraw i do u˝ytku profesjonalnego
• Nie wymaga specjalnych narz´dzi,
podgrzewania lub kleju
• Potrzebne tylko proste, dost´pne narz´dzia

• ¸atwa w u˝yciu
• Do zastosowaƒ sta∏ych i okresowych
na zewnàtrz i we wn´trzach

Doskona∏a przyczepnoÊç do:
Beton

Zaprawa

Bitum

Tworzywa sztuczne

Drewno

Ceramika, szk∏o

Kamieƒ

Ceg∏a

Metale
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• Niezawodna

¸atwe do wykonania zak∏ady!

Mo˝e byç malowana!

Minimalna szerokoÊç zak∏adu:
50 mm.

Przygotowanie metalowej warstwy
wierzchniej umo˝liwia jej malowanie.

