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Sika® MultiSeal® 
Bitúmenová tesniaca páska   

 
 

Popis produktu    Samolepiaca, kaučukom modifikovaná, bitúmenová tesniaca páska, na jednej  
 strane laminovaná s hliníkovou fóliou.   
 
Použitie Tesnenie a opravy proti prieniku vlhkosti a lepenie: 
 - stykov na strechách, oplechovaní 
 - trhlín 
 - bitúmenových a iných strešných pásov  
 
Charakteristika / výhody   
 - veľmi jednoduché spracovanie 
 - veľmi ekonomické  
 - dobrá priľnavosť na mnohých podkladoch  
 - odolné voči poveternostným vplyvom 
 - samolepiace  
 - UV odolné 
 - odolné voči bitúmenom  
 - pretierateľné 
 - môže byť spracovávané aj pri nízkych teplotách  
 
Údaje o produkte  
 
Forma 
 
Vzhľad / farba  Páska dodávaná v dvoch farebných odtieňoch: 
 - horná strana: hliníková fólia, matne šedá alebo tehlovo červená  
 - spodná strana: samolepiaca čierna bitúmenová páska chránená filmom  
 
Balenie  

 dĺžka šírka Počet roliek v krabicovom balení 
 3 metre 100 mm 12 
 3 metre 200 mm 6 
 3 metre 225 mm 6 
 10 metrov  50 mm 6 
 10 metrov 75 mm 4 
 10 metrov 100 mm 3 
 10 metrov 150 mm 2 
 10 metrov 200 mm 3 
 10 metrov 225 mm 2 
 10 metrov 300 mm 1 
 10 metrov 450 mm 1 
 10 metrov 600 mm 1 

 
Skladovanie 
 
Sklad. podmienky / životnosť 72 mesiacov v neotvorenom, nepoškodenom originálnom balení.  

Skladovať v suchu a chránené pred priamym slnečným žiarením pri teplote  
+ 5 °C až + 25 °C.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2
Sika® MultiSeal®

 
Technické údaje 
 
Chemická báza Bitúmenová páska modifikovaná kaučukom 
 
Hustota  1,2 - 1,5 g/cm3 (pri + 20 °C) 
 
Hrúbka ~ 1,2 mm (vrátane hliníkovej fólie ~ 0,05 mm) 
 
Trieda odolnosti voči ohňu B2 podľa DIN 4102 
 
Zaťažiteľná teplota - 20 °C až + 70 °C 
 
Mechanicko - fyzikálne vlastnosti  
 
Pevnosť v ťahu  
 Pozdĺžne: ~ 3,6 N/mm2 
 Priečne: ~ 3,5 N/mm2 
 
Prieťažnosť pri pretrhnutí 25 - 50%  
 
Informácie o systéme  
  
Aplikačné detaily  
 
Kvalita podkladu  Podklad musí byť nosný, čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečistení.  
 
Príprava podkladu Všetky uvoľnené častice, oddebňovacie prostriedky, cementové mlieko, hrdza 

a iné nedostatočne priľnavé častice musia byť odstránené vhodným ručným 
alebo mechanickým spôsobom. 

 
 Kovové a plastové povrchy a pod. je potrebné očistiť rozpúšťadlom (napr. Sika® 

Cleaner-205) 
 
 Na poróznych podkladoch (betón, cement a pod.) je možné priľnavosť zlepšiť 

použitím bitúmenového podkladového náteru (Inertol-1). Podkladový náter 
nechať vyschnúť po dobu 1 hod.  

 
Aplikačné podmienky / limity 
 
Teplota podkladu  + 5 °C min, + 40 °C max.  
 Pri teplote pod + 10 °C je počas aplikácie potrebné pásku a podklad nahriať 

pomocou teplovzdušnej pištole. 
 
Teplota vzduchu  + 5 °C min, + 40 °C max.  
 Pri teplote pod + 10 °C je počas aplikácie potrebné pásku a podklad nahriať 

pomocou teplovzdušnej pištole. 
 
Vlhkosť podkladu  Podklad musí byť suchý.   
 
Pokyny pre aplikáciu 
 
Aplikačné metódy / náradie Odstrihnúť požadovanú dĺžku pásky, odstrániť ochranný film a pásku   
 pevne pritlačiť ku podkladu pomocou valčeka.  
 
 Styky pásky prekryť o min. 50 mm. 
 

Priľnavosť je možné zvýšiť nahriatím pásky pomocou teplovzdušnej pištole 
(fénu) počas aplikácie.  

 
Poznámky ku aplikácii / limity  Nevhodné na tesnenie proti tlakovej vode. V prípade nutnosti tesnenia proti  
 tlakovej vode kontaktujte náš technický servis. 
 
 Nevhodné pre vyššie uvedenú aplikáciu pri vyššej teplote (> +25 °C). 
 

Bitúmenová zložka pásky môže spôsobiť zmenu zafarbenia prírodného kameňa,  
plastov a náterov.  
 
Na pórovitých podkladoch je možné presakovanie vody pod Sika® MultiSeal®. 
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Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 

laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od 
zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

 
Miestne obmedzenia        Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa    
        správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa   
                                                   na miestny produktový list pre presný popis aplikácie. 
 
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 
 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné 
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

 
Právne oznámenia  Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 

Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov 
a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
 V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na 
stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti 
alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani 
z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých 
rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované 
použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                      
 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa 
akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. 
Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych 
produktových listov pre konkrétny výrobok. 
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Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory 
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42       e-mail: sika@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                   http://www.sika.sk  
 
Redigoval: Ing. Beľan 
Dňa: 15.1.2008 


