
Sika MultiSeal®

Odrolujte, 
odstrihnite, nalepte 

...a dajte zbohom 
zatekaniu

Ako používať Sika MultiSeal®

Povrch musí byť bez prachu, suchý, a bez znečistení.

Očistite povrch Odmerajte Odrežte

Odstráňte ochranný 
film

Umiestnite na 
miesto

Pritlačte na povrch 
a prejdite valčekom

Prašné povrchy a/alebo povrchy veľmi savé sa môžu natrieť 
bitúmenovým penetračným náterom (cca 250 g/m2). Pri teplotách 
pod +5°C nahrejte pásku Sika MutiSeal aj povrch.

Sika MultiSeal® sa dodáva v rôznych 
šírkach a dĺžkach:

 • 10, 15, 20 a 30 cm šírky roliek
 • Dĺžky 3 a 10 m

Samolepiaca tesniaca páska  
odolná voči roztrhnutiu

Použitie:
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Distribútor

Sika Know-how 
z veľkých stavieb 
do regálov

Pred použitím si prečítajte aktuálny 
technický list produktu.

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e 
831 06 Bratislava
www.sika.sk



Sika MultiSeal®

Sika MultiSeal® je samolepiaca páska na 
okamžité použitie, odoláva trhaniu, izoluje proti 
vode.

Hliníkový ochranný film
Výstužná vrstva
Bitúmenová lepiaca vrstva
Ochranný papier

Elastoplastická hydroizolačná bitúmenová vrstva spojená 
s vystuženou hliníkovou fóliou.

Sika MultiSeal® je ideálny na utesňovanie škár v stenách, 
na strechách a v detailoch. 

Výborná priľnavosť na:

Betón 

Mnoho typov plastov

Kameň

Omietku

Drevo

Tehly

Bitúmeny

Keramiku a Sklo

Kovy

Tesniaca páska na všetky 
izolačné práce!

Odrolujte, odrežte, 

nalepte...

• vystužná vrstva odoláva trhaniu, čo bráni 
 poškodeniu krycej hliníkovej vrstvy
• vysoká odolnosť voči prerazeniu
• tesniaca vrstva Sika MultiSeal®  
 pásky okamžite utesňuje spoje, 
 diery po klincoch, nity a pod. 

• jednoduché a rýchle použitie
• SikaMutiSeal® sa používa pre 
 domáce aj profesionálne aplikácie
• Bez použitia horákov, plameňa, 
 náročného náradia alebo lepidiel 
• Potrebné len jednoduché náčinie pri 
 aplikácii

• úplne vodotesná
• dlhá životnosť
• odoláva pôsobeniu počasia, atmosféry, 
 znečistenia, UV-žiarenia

• Trvácna

• Odolná

• Jednoduchá

• Univerzálna

• Pre trvalé aj dočasné riešenia, 
 vonku aj vo vnútri

Jednoduché 
lepenie vrstiev na seba! Pretierateľná nátermi!

Minimálne preplátovanie: 50 mm Špeciálna úprava kovového povrchu 
pásky umožňuje jednoduché pretieranie.


