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Sika® Reemat Premium 
(Decothane Reemat Premium) 

Sklotextilná rohož  
 
Popis produktu  Sika® Reemat Premium sa používa ako výstuž s tekutými hydroizolačnými 

membránami Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR a Sikalastic®-621 TC. 

Použitie   Na zaťažené strešné systémy SikaRoof® MTC 18 a SikaRoof® MTC 22 
 Na SikaRoof® MTC Flashing 
 Na kryté strešné systémy SikaRoof® MTC Green a SikaRoof® MTC Ballast 
 Na nové konštrukcie aj renovácie  
 Na strechy s mnohými detailmi a zložitou geometriou, kde je obmedzená 
dostupnosť  

Vlastnosti /  
Výhody 

 Jednoduchá a rýchla aplikácia na povrchu a detailoch 
 Prispôsobuje sa všetkým tvarom a profilom na povrchu podkladu  
 Odskúšaný na použitie so Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR a Sikalastic®-
621 TC 

 Zabezpečuje správnu hrúbku základného náteru  
 Zlepšuje schopnosť základného náteru premostiť trhliny  

Údaje o produkte   

Forma  

Vzhľad / Farba biela 

Balenie  Rolky 
- 1,3 m široká 150 m (približne) 
- 1,3 m široká 90 m (približne) 
- 30 cm široká 150 m 

Skladovanie  

Sklad. podmienky Skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v 
suchu, vo vodorovnej polohe a bez ohnutia. Teplota pri skladovaní +10 až +35 °C. 
Uchovávajte v suchu. 
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Technické údaje  

Chemická báza  Sklotextilná rohož 

Plošná hmotnosť 225 g/m2 

Informácie o systéme  

Skladba systému SikaRoof® MTC 18, SikaRoof® MTC  22 
Na UV-stabilný náter, na predĺženie životnosti starých 
striech, na reflexný náter na zlepšenie energetickej 
účinnosti alebo ako vysokovýkonné hydroizolačné riešenie 
pri nových konštrukciách a renováciách.  
 

               
 
Zabudovanie: Sikalastic®-601 BC aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat 
Premium a zapečatený Sikalastic®-621 TC. 

 SikaRoof® MTC Green  
Na intenzívne a extenzívne zelené strechy na zlepšenie 
estetiky budov, na zlepšenie tepelnej výkonnosti, na 
zníženie hluku, na vytvorenie prostredia pre rastliny 
a zvieratá, na zníženie odtoku dažďovej vody a na 
absorpciu CO2.  
 

           

 SikaRoof® MTC Ballast  
Na štrkom a dlaždicami zaťažené strechy, aby 
poskytovali prirodzený vzhľad povrchu, na ochranu pred 
potenciálnym poškodením a na poskytnutie 
nehorľavého povrchu.   
 

           

 Zabudovanie za studena: Sikalastic®-602 BR aplikovaný v 1 nátere, vystužený 
Sika® Reemat Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-622 TR alebo 2 nátermi 
Sikalastic®-623 DR 
 
Zabudovanie za tepla: Sikalastic® Vap, Sikalastic® Insulation a Sikalastic® Carrier 
spojený so Sikalastic® Coldstik, Sikalastic®-602 BR aplikovaný v 1 nátere, vystužený 
Sika® Reemat Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-622 TR alebo 2 nátermi 
Sikalastic®-623 DR 
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 SikaRoof® MTC Flashing 
Ako súprava na tesnenie, kombinovateľná s 
bitúmenovým pásom, ktorý tvorí ucelený hydroizolačný 
systém. Sikalastic® Carrier je aplikovaný na miestach s 
veľkým pohybom, na nepravidelných podkladoch alebo 
na krytie trhlín, škár a spojov na podklade.  
 

               
 
Zabudovanie: Sikalastic®-601 BC aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat 
Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-TC. 
 
SikaRoof® MTC Detailing 
Na spracovanie detailov v kombinácii so Sikaplan®/Sarnafil® fóliami 

               
 
Zabudovanie: Sikalastic®-621 TC aplikovaný v 1 nátere, vystužený Sika® Reemat 
Premium a zapečatený 1 náterom Sikalastic®-TC. 

Pokyny pre aplikáciu 

Aplikačná metóda Pred aplikáciou Sikalastic®-601 BC musí byť podklad pripravený a základný náter 
primer musí byť vytvrdnutý a nelepivý. Ohľadne čakacej doby/ pretierateľnosti si 
preštudujte produktový list príslušného primeru.   

Zaťažené strechy 
SikaRoof®  MTC 12, 18, 22: Najprv aplikujte náter Sikalastic®-601 BC a uložte Sika® 
Reemat, kým je náter mokrý. Zabezpečte, aby tam neboli žiaden bublinky ani 
záhyby, a aby presahy Sika® Reemat boli minimálne 5 cm. Pred aplikáciou 
Sikalastic®-621 TC musí byť dodržaná čakacia doba uvedená v tabuľke nižšie.  
Prosím, vždy začnite s hydroizoláciou detailov pred horizontálnym povrchom.  

Zelené strechy a zaťažené strechy 
SikaRoof®  MTC zelená a zaťažená  
Najprv aplikujte náter Sikalastic®-602 BR a uložte Sika® Reemat, kým je náter mokrý. 
Zabezpečte, aby tam neboli žiadne bublinky ani záhyby, a aby presahy Sika® 
Reemat Premium boli minimálne 5 cm. Pred aplikáciou Sikalastic®-621 TC musí byť 
dodržaná čakacia doba uvedená v tabuľke nižšie. Na hlavnej ploche (nezaťažené 
plochy) aplikujte náter Sikalastic®-622 TR, a na zaťažené plochy (detaily) aplikujte 
dva nátery Sikalastic®-623 DR. 
Prosím, vždy začnite s hydroizoláciou detailov pred horizontálnym povrchom.  

 
Montované strešné systémy 
SikaRoof® MTC Cold Bonding: Miešajte komponenty Sikalastic® Coldstik podľa 
inštrukcií v príslušnom produktovom liste a aplikujte na podklad lepidlo naprieč 
podkladu. Na kovové profily aplikujte pozdĺž korunky. Uložte Sikalastic® Vap do 
Sikalastic® Coldstik, zapečaťte bočné strany a konce presahov lepidlom. Sikalastic® 
Insulation je vtlačený do podobnej vrstvy Sikalastic® Coldstik. Sikalastic® Carrier sa 
potom uloží do Sikalastic® Insulation a nalepí podobným spôsobom do Sikalastic® 
Vap. SikaRoof® MTC 12, 18, 22 alebo Green sa potom nanesie priamo na Sikalastic® 
Carrier.  
Prosím, vždy začnite s hydroizoláciou detailov pred horizontálnym povrchom.  
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 Spracovanie detailov 

SikaRoof® MTC Flashing: Zabezpečte, aby bitúmenové pásy boli pevne nalepené 
alebo mechanicky pripevnené. Naneste najprv náter Sikalastic®-601 BC, a uložte do 
neho Sika® Reemat Premium, kým je náter mokrý. Zabezpečte, aby tam neboli 
žiadne bublinky ani záhyby, a aby presahy Sika® Reemat Premium boli minimálne 5 
cm. Pred aplikáciou druhého a tretieho náteru Sikalastic®-621 TC musí byť dodržaný 
čakací čas uvedený v tabuľke nižšie.  
 
SikaRoof® MTC Detailing: Zabezpečte, aby boli Sikaplan®/Sarnafil® fólie silno 
prilepené alebo mechanicky pripevnené podľa odporúčaní Sika. Naneste prvú vrstvu 
Sikalastic®-621 TC a umiestnite Sika® Reemat Premium, kým je náter mokrý. 
Zabezpečte, aby tam neboli žiadne bublinky ani pokrčenia, a presahy Reemat musia 
byť minimálne 15 cm. Pred aplikáciou druhej a tretej vrstvy Sikalastic®-621 TC treba 
dodržať čakací čas stanovený v tabuľke nižšie. 

Poznámky ku aplikácii / 
Limity 

Sika® Reemat Premium je navrhnutý na použitie v kombinácii so Sikalastic®-601 BC, 
Sikalastic®-602 BR, Sikalastic®-621 TC.  
Sika® Reemat Premium musí byť aplikovaný na miestach s veľkým pohybom, 
nerovným povrchom alebo na krytie trhlín, škár a spojov na podklade a na detaily.  

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 vyžiadajte si miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti  

Tento produkt nespadá pod nariadenie ES o nebezpečných látkach. To znamená, že 
nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES 91/155 
EWG pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje 
životné prostredie pri uvedenom použití. 

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.        
 

 

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. Rippelová 
Dňa: 4.3.2011 


