
Nová univerzálna samolepiaca 
butylová tesniaca páska

Zatekanie - najhoršia nočná mora

Sika® Multiseal-BT

Použitie
Podklad musí byť suchý, čistý, hladký a bez prachu. 
V prípade nasiakavého podkladu je potrebné použiť 
primer. Teplota podkladu a okolia musí byť 
od 0°C do +40°C.

Odmerajte dĺžku pásky, ktorú je treba 
na utesnenie zatekajúcej plochy.

Odrežte požadovanú dĺžku.

Odstráňte ochranný papier 
na zadnej strane pásky.

Umiestnite pásku na miesto.

Pritlačte pásku na podklad a prejdite vhodným 
valčekom. Všetky spoje musia byť min. 50 mm 
prekryté.

Sika® Multiseal-BT
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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-BT

Použitie
Vďaka výbornej odolnosti voči vysokým teplotám je nový 
Sika® MultiSeal-BT vhodný na rôzne priemyselné aplikácie, solárne 
strechy ako aj plechové strechy, kde bitúmenové pásky nevydržia.

Okrem použitia v stavebníctve je nový Sika® MultiSeal-BT vhodný aj na 
rôzne domáce a profesionálne použitie. Keďže nedochádza k migrácii 
oleja, má zlepšené estetické vlastnosti a môže sa použiť aj na viditeľné 
miesta a kde je pekný vzhľad podmienkou.

Ľahko sa aplikuje - strhnite ochranný papier, 
prilepte a dajte zbohom zatekaniu.

hliníková sivá

Dostupná v 2 farbách

vystužený ochranný 
hliníkový fi lm

butyl kaučuková vrstva

ochranný papier 

Sika® MultiSeal-BT je samolepiaca tesniaca 
páska, na báze butyl kaučuku, chránená 
vystuženou hliníkovou vrstvou, ktorá drží a drží 
- aj napriek slnku, suchému teplu a dažďu.

Ľahko sa aplikuje - strhnite ochranný papier, 

Vlastnosti 
  bez obsahu bitúmenov
 aplikovaný za studena
 vynikajúca priľnavosť pri nízkych teplotách
 výborná tepelná stabilita
 nesteká za tepla
 nedochádza k migrácii oleja
 odolná voči roztrhnutiu, stárnutiu a UV-žiareniu
 bez obsahu rozpúšťadiel

kov

hliník

betón

sklo

plexisklo   

kameň

PVC

polykarbonát 

malta

drevo

keramika  

omietka

Podklady
Nenasiakavé podklady
Musia byť čisté, bez obsahu oleja, masnôt, cementového mlieka a voľných častíc.

Nasiakavé podklady
Musia byť čisté, bez oleja, masnôt, hrdze a šupín. 
Pred aplikáciou je potrebné povrch ošetriť primerom!

na tesnenie detailov na priemyselných 
stavbách a solárnych striech na opravu / tesnenie kontajnerov a unimobuniek

na opravu / tesnenie karavánov a iných vozidiel

ako univerzálne tesniace riešenie rôznych konštrukčných 
detailov a škár

Balenie 

v 3m alebo 10m rolkách šírky 150mm a 100mm. 


