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PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Metal Sheet/coil
FPO KAŠÍROVANÝ PLECH PO ZPRACOVÁNÍ SE SYSTÉMÉM STŘEŠNÍCH FÓLIÍ ŘADY SARNAFIL® T

POPIS PRODUKTU
Sarnafil® T Metal Sheet/coil je galvanizovaný ocelový 
plech s nakašírovanou vrstvou špičkového Sarnafil® T 
polyolefinu (FPO). 

POUŽITÍ
Plech je výhradně pro zhotovení klempířských výrobků 
pro ukončení střešních fólií Sarnafil® a pro zpracování 
systémového příslušenství a detailů u plochých střech.

Sarnafil® T (FPO) systémy střešních fólií▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Odolnost vůči UV záření▪
Může být řezán a ohýbán na stavbě nebo předem v 
dílně

▪

Sarnafil® T kašírovaná vrstva je svařitelná horkým 
vzduchem

▪

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
TZUS Brno - Stavebně technické osvědčení č. 060-
046088.

▪

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Vrchní vrstva: Flexibilní polyolefin (FPO) nevyztuže-
ný

Spodní vrstva: Pozinkovaná ocel (kvalita DX51D 
Z275) epoxidem lakovaná ocel

Balení Sarnafil® T Metal Sheet
balení 100 ks na paletě 70 ks na paletě
délka 2.00 m 3.00 m
šířka 1.00 m 1.00 m
plošná hmotnost 5.70 kg/m² (+/- 8 %) 5.70 kg/m² (+/- 8 %)
hmotnost plechu 11.40 kg (+/- 8 %) 17.10 kg (+/- 8 %)

Sarnafil® T Metal Coil
balení 4 ks na paletě
délka 30.00 m
šířka 1.00 m
plošná hmotnost 5.70 kg/m² (+/- 8 %)
hmotnost plechu 171 kg (+/- 8 %)

Povrch: hladký

Tloušťka:
Kašírovaná vrstva Sarnafil® T: 1.10 mm (- 0.055 mm / + 0.110 mm)
Pozinkovaný plech: 0.60 mm (+/- 0.060 mm)
Celková tloušťka: 1.70 mm (- 0.115 / + 0.170 mm)

Vzhled / Barva
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Barva:
Vrchní barva: béžová

okenní šedá (cca RAL 7040) 
dopravní bíla (cca RAL 9016) 
antracitová šedá (cca RAL 7016) 
světle šedá (cca RAL 7035)
jiné barvy na vyžádání

Spodní barva: Kov: Ochranný epoxidový lak

Skladovatelnost 5 let od data výroby při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Skladujte pouze v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení, v su-
chu při teplotě od + 5 °C do+ 30 °C. Skladujte v horizontální poloze. Neuklá-
dejte palety s rolemi na sebe, nebo pod žádné jiné palety,  během sklado-
vání a transportace. Vždy si přečtěte údaje na balení.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému Vhodný pro kombinaci s výrobky:
Sarnaplast® 2235▪
Primer T 501▪
S-Sealing Tape (10 mm x 10 mm x 25 m)▪
typy Sarnafil® TG 66▪
typy Sarnafil® TG 76▪
typy Sarnafil® TS 77▪
Sarnafil® T 66-15 D▪

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí - 20 °C min. / + 60 °C max.

Teplota podkladu - 30 °C min. / + 60 °C max.

INSTRUKCE PRO APLIKACI
ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Před použitím si přečtěte pokyny v dalších příslušných 
dokumentech jako např. metodická příručka nebo apli-
kační manuál.
Řezání a ohýbání:
Nástroje použité pro dělení plechu musí být vhodné a 
nabroušené. V opačném případě může dojít k delami-
naci svrchní vrstvy FPO. Při ohýbání by měl být dodr-
žen poloměr cca 2x až 3x větší než je tloušťka plechu. 
Nadměrné přehnuté může způsobit delaminaci.

Způsoby ukotvení:
Kotvicí plán musí odpovídat předpokládanému zatíže-
ní.
Spojování plechů: 
 
Plechy mohou být spojovány tzv. na sraz s mezerou 
cca 3-5 mm.
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OMEZENÍ
Výrobek smí být aplikován pouze schválenými Sika 
aplikátory.

▪

Zajistěte, aby se Sarnafil® T Metal Sheet/coil nedo-
stali do přímého kontaktu s nekompatibilními mate-
riály.

▪

Teplota během aplikace by se měla pohybovat mezi: 
teplota podkladu: -30 °C až +60 °C (při svařování 
vzduchem) 
teplota prostředí: -20 °C až +60 °C (při svařování 
vzduchem)

▪

Teplota během aplikace může současně odpovídat i 
dalším materiálům jako jsou lepidla, čistidla apod. Viz 
příslušné aktuální produktové listy.

▪

Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadovány další 
opatření v závislosti na lokálních předpisech a poža-
davcích.

▪

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu 
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních 
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých ze-
mích lišit. Přesný popis možných způsobů použití na-
leznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST
SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu naří-
zení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné lát-
ky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení 
výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje 
bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. 
K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s 
pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle 
našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výro-
bek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné 
obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v 
seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, 
zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky 
v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití 
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou po-
skytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a 
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za před-
pokladu řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními společ-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materi-
álech, podkladech a ve skutečných podmínkách v da-
ném místě dovozovat z těchto informací ani z písem-
ných doporučení či jiného poskytnutého poradenství 
žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli 
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vy-
zkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití 
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková 
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v 
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v plat-
ném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si 
poslední verzi produktového listu k danému výrobku, 
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici 
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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