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Sika
 MultiSeal


 

Самозалепваща се уплътнителна лента за хидроизолация 

 
Описание на продукта 

Sika MultiSeal е уплътнителна лента за хидроизолация. Състои се от цветно 
алуминиево фолио, самозалепваща се без нагряване битумна уплътнителна ивица 

Области на приложение Опростена, бърза и трайна хидроизолация и запечатване на всички части от 
строителната конструкция, като например: 

- тераси и покрития: поправка на малки пукнатини в хидроизолацията, както и 
запечатване на фуги; 
- покриви: запечатване на фуги между покривната конструкция и комините, между 
отделни плочи от виброцимент, между вертикални стени, между покривната 
конструкция и разположените на нея прозорци, капандури и др.; 
- фасади: запечатване на фуги около носещите напречни и надлъжни греди, 
прозоречни каси, витрини и др.; 

- олуци и водостоци: поправка на пропуквания и запечатване на фуги 

Характеристики / 
Предимства 

Sika MultiSeal се поставя изключително лесно, тъй като се залепва без нагряване и 
без използване на специални приспособления. Прилепва отлично към по-голямата 
част от строителните материали като например: метал, бетон, хоросан, камък, дърво, 
стъкло, керемиди, виброцимент, цинк, алуминий и др. 
Освен това Sika MultiSeal гарантира: 
-  отлична хидроизолация и устойчивост на вода; 
-  добра устойчивост на ултравиолетови лъчи (UV); 
-  запазена гъвкавост при ниски температури; 
-  лесно боядисване 
 

 
Данни за продукта 

 

Външен вид  
Гъвкава самозалепваща се лента със сив или керемиден цвят 

с ширина: 5, 10, 15, 20, 30 см    

дебелина: 1,1 мм  

Опаковки Рула с дължина 3 и 10 метра 

Условия и срок на 
съхранение 

Няма специални изисквания. Да се пази от директни източници на топлина. 

Указания за 
приложение 

 

Температура на полагане +5 до +400С 

Експлоатационна 
температура 

- 20 до +700С 

Полагане • Проверете дали повърхността, на която възнамерявате да положите Sika MultiSeal е 
чиста, суха и обезпрашена; 

• отрежете желаната от Вас дължина на лентата Sika MultiSeal и отстранете 
защитното силиконово фолио; 

• притиснете силно лентата върху повърхността на подлежащия на поправка 
строителен елемент  
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Полезни съвети • При работа на ниски температури, затоплете леко лентата с газова горелка, за да 

прилепне по-добре; 

• когато трябва да се уплътняват твърде порьозни строителни елементи, преди да 
залепите лентата така, както е описано по-горе, е желателно да положите слой 
битумен грунд Igol 1; 

• когато трябва да се уплътняват строителни елементи от виброцимент, забършете 
при нужда повърхността с леко влажен парцал преди да залепите лентата Sika 
MultiSeal; 

• ако лентата е положена върху стъклени и метални повърхности, повишаването на 
температурата им и тази на околната среда поради слънчевото греене може да 
пердизвика приплъзване на битумното уплътнение на лентата. В такъв случай трябва 
да се обърнете към нашия специлизиран отдел 

Инструкции за 
безопасност 
 

 

Предпазни мерки Да се носят защитни очила, а при по-продължителен контакт и защитни ръкавици. 

Екология Да не се допуска попадане във водните басейни или в почвата. 

Токсичност Не е токсичен продукт 

Транспорт Не е опасен товар. 

 
 
  
 

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на 
Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите 
при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в 
съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и 
действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за 
определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от 
писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери 
пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да 
променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва 
да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и 
доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на 
регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по 
заявка. 

 
 
Certified Quality System 

SQS 
Reg.No.10553-07 

ISO 9001/ЕN 29001 

            

 
 


