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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® MultiSeal BT
Vysoko lepivá butylová tesniaca páska

POPIS PRODUKTU
Sika® MultiSeal BT je samolepiaca, kaučukom modifi-
kovaná tesniaca páska na báze butylu, chránená vystu-
ženou hliníkovou fóliou.

POUŽITIE
Oprava, ochrana  a tesnenie:

Striech, vrátane oplechovaní▪
Fasád▪
Zlomených škridiel▪
Presakujúcich strešných vpustí▪
Komínov a strešných svetlíkov▪
Karavanov a prívesov▪
Kontajnerov▪
Rôznych typov potrubí▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Veľmi jednoduché zabudovanie▪
Aplikovateľná aj pri nízkych teplotách▪
Široký rozsah prevádzkových teplôt▪
Dobrá prídržnosť k mnohým podkladom▪
Odolnosť proti poveternostným vplyvom▪
Veľmi dobrá teplotná stabilita▪
Odolnosť proti UV žiareniu▪
Samolepiaca▪
Pretierateľná▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Kaučukom modifikovaný butyl

Balenie Dĺžka rolky Šírka pásky Rolky v krabici
3 m 100 mm 12
3 m 150 mm 8
10 m 100 mm 3
10 m 150 mm 2

Typy balení sú uvedené v aktuálnom Verejnom cenníku.

Vzhľad/ farba Typy balení a farieb sú uvedené v aktuálnom Verejnom cenníku.

Doba skladovania 36 mesiacov od dátumu výroby.

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom 
a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C. Dodržia-
vajte údaje na balení.

Hrúbka ~0,8 mm / 1,0 mm / 1,5 mm (vrátane hliníkovej fólie)
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu Pozdĺžne ≥ 150 N/50 mm
Priečne ≥ 150 N/50 mm

(EN 12311-1)

Predĺženie pri pretrhnutí Pozdĺžne ≥ 10 %
Priečne ≥ 20 %

(EN 12311-1)

Vystavenie UV žiareniu Hliníkový film zabezpečuje UV odolnosť.

Prevádzková teplota -30 °C min. / +90 °C max.

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +40 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +40 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY
Prídržnosť sa môže časom zvyšovať. Tento efekt je 
výraznejší na pórovitých podkladoch a v teplom pro-
stredí.

▪

Horná strana Sika® MultiSeal BT je pretierateľná väč-
šinou bežných náterových systémov. Nepretierať far-
bami s obsahom rozpúšťadiel.

▪

Nepoužívať na prírodnom kameni.▪
Z dôvodu obsahu bitúmenu v páske môže dôjsť k za-
farbeniu náterov, plastov a prírodného kameňa.

▪

Na pórovitých podkladoch je možná infiltrácia vody 
spod pásky, čo môže ovplyvniť prídržnosť.

▪

Zabrániť treba priamemu kontaktu s tmelmi do škár 
a s lepidlami, alebo je potrebné kompatibilitu overiť 
na vzorovej ploche.

▪

Sika® MultiSeal BT nepoužívať na tesnenie škár vysta-
vených tlakovej vode alebo trvalo zaťažených vodou.

▪

Nepoužívať na aplikáciu nad hlavou, ak je prevádzko-
vá teplota > +25 °C.

▪

Na čistenie pokožky použiť Sika® Cleaning Wipes-100 
a umyť vodou a mydlom.

▪

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia 
ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, 
ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo 
odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. 
K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa 
nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 
31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného po-
užitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v 
tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálny-
ch vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC 
látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v 
prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, 
ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejne-
nom Európskou agentúrou pre chemické látky v kon-
centrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť stabilný, čistý, suchý a bez kontaminá-
cie ako je špina, olej, mastnota, cementové mlieko, 
staré tmely a nedostatočne prídržné nátery, ktoré mô-
žu zabrániť prídržnosti pásky. Podklad musí mať dosta-
točnú pevnosť, aby odolával tlakom vyvolaným počas 
pohybu. Na čistenie je možné použiť kefu, brúsenie, 
pieskovanie alebo vhodné mechanické náradie. Všetok 
prach, uvoľnené a nesúdržné časti musia byť zo všet-
kých povrchov úplne odstránené pred aplikáciou akti-
vátorov, primerov alebo pásky.
Sika® MultiSeal BT má všeobecne dobrú prídržnosť k 
podkladu bez primera / podkladného náteru a / alebo 
aktivátora. Pre optimálne výsledky je potrebné vyko-
nať nasledovné postupy:
Nepórovité podklady
Kovy, plasty, povrchy s nátermi, glazovaná dlažba a iné 
podobné povrchy očistiť a ošetriť pomocou Sika®Akti-
vator-205 naneseného čistou tkaninou. Pred tesnením 
nechať odvetrať > 15 min (max. 6 hodín).
 
Pórovité podklady 
Betón, pórobetón a cementové omietky, malty, tehla a 
pod. pre zvýšenie prídržnosti predhriať.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Odstrihnúť požadovanú dĺžku pásky, odstrániť ochran-
ný film a pásku pevne pritlačiť ku podkladu pomocou 
vhodného valčeka.
Priľnavosť je možné zvýšiť nahriatím pásky Sika® Multi-
Seal BT alebo podkladu pred alebo počas aplikácie po-
mocou teplovzdušnej pištole.
Styky pásky prekryť s presahom ≥ 50 mm.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po 
použití pomocou petrolejom alebo terpentínom. Vy-
tvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanic-
ky.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.
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PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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