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SYSTÉMOVÝ LIST

Sikadur-Combiflex® SG System
Vysoce účinný systém pro těsnění spár

POPIS PRODUKTU
Sikadur-Combiflex® SG System je univerzální, 
vysoce účinný těsnící systém na spáry a trhliny pro 
konstrukční spáry, pohyblivé (dilatační) spáry, spojova-
cí spáry a trhliny. Systém umožňuje variabilitu a vyso-
kou úroveň pohybu v jednom či více směrech při za-
chování vodotěsnosti.
Sikadur-Combiflex® SG System se skládá z hydroizolač-
ního pásu založeného na pružném polyolefínu (FPO) 
s pokročilými adhezními vlastnostmi a dostupného v 
tloušťkách 1,0 mm a 2,0 mm. Pro lepení pásu je do-
stupná řada různých speciálních epoxidových 
lepidel Sikadur® pro použití v různých typech aplikací a 
podmínkách.

POUŽITÍ
Těsnění všech typů spár a trhlin pro různé konstruk-
ce a aplikace zahrnující:

Tunely a kanály▪
Vodní elektrárny▪
ČOV a jiné vodohospodářské stavby▪
Základové konstrukce▪
Vodní retenční nádrže▪
Nádrže na pitnou vodu, vodojemy▪
Bazény▪

Těsnění:
Spár s pohybem▪
Konstrukčních spár▪
Průchodů potrubí▪
Trhlin▪
Stavebních celků, kde se očekává sedání celků▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Univerzální systém vhodný pro řešení těsnosti u ob-
tížných situací

▪

Vysoce pružný - vysoká schopnost přemostění trhlin 
a spár

▪

Vynikající přilnavost, bez potřeby aktivace na stavbě▪
Dobrá chemická odolnost ▪
Snadná a jednoduchá instalace▪
Vhodný pro suché a vlhké betonové podklady▪
Odolný vůči stárnutí▪
Odolný UV záření▪
Odolný prorůstání kořínků▪
Chová se dobře v širokém rozsahu teplot▪
Dostupná celá řada lepidel▪
Neobsahuje změkčovadla▪
Svařitelný horkým vzduchem▪
Může být použit v kontaktu s pitnou vodou▪

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
TZÚS České Budějovice - Certifikát č. 020-041923 ▪
TZÚS České Budějovice – Zpráva o zkoušce č. 100-
063710 pro přímý styk s pitnou vodou ze dne 
10.1.2020 – systém Sikadur Combiflex SG + Sikadur-
31 DW

▪

Odolnost proti prorůstání kořenů podle 
CEN/TS 14416, Sikadur Combiflex® SG, SKZ, Test re-
port č.89643/09

▪

Těsnění spár podle PN-EN 149-2, PN-EN 1850-2, Sika-
dur Combiflex® SG System, Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów, Test report č. IBDiM-KOT-2018/0127

▪

Tlak vody podle PN-EN 1849-2, PN-EN 1850-2, Sika-
dur Combiflex® SG System, STUVA, Test report 
č.1640-KEBE-001

▪

1 / 4



SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému Poznámka: Systémové produkty musí být vybrány pouze z uvedených mož-
ností pásky a lepidla.
Struktura systému

Modifikovalé pružné polyolefínové (FPO) hydroizolační pásy▪
Sikadur® epoxidová lepidla▪

Pružné polyolefínové pásy
Sikadur Combiflex® SG-10 P▪
Sikadur Combiflex® SG-20 P▪

Pružné polyolefínové pásy s červeným středovým maskovacím proužkem
Sikadur Combiflex® SG-10 M▪
Sikadur Combiflex® SG-20 M▪

Sikadur® poxidová lepidla
Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal▪
Sikadur Combiflex® CF Adhesive Rapid▪
Sikadur®-31 CF Normal▪
Sikadur®-31 CF Rapid▪
Sikadur®-31 CF Slow▪
Sikadur®-31 DW (pro kontakt s pitnou vodou)▪

TECHNICKÉ INFORMACE

Protažení při přerušení > 650 % (EN 12311-2)

Sikadur Combiflex® SG pás Maximální povolené trvalé protažení
Sikadur Combiflex® SG-20 P
Sikadur Combiflex® SG-20 M

< 25 % šíře nenalepeného pásu

Sikadur Combiflex® SG-10 P
Sikadur Combiflex® SG-10 M

< 10 % šíře nenalepeného pásu

Pro větší pohyby spáry zatočte pás do mezery spáry.

Chemická odolnost Sikadur-Combiflex® SG System je odolný vůči agresivním podmínkám 
ve spodní vodě a půdě, jakož i vápenné vodě, cementové vodě, mořské vo-
dě, solným roztokům, odpadní vodě z domácností, asfaltu (dle EN 1548), 
asfaltovým emulzním povlakům.
Pro detailnější informace kontaktujte technické oddělení Sika.

Provozní teplota -10 °C min. / +40 °C max.

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba Pás Sikadur-Combiflex® SG:
Páska šířka Páska tloušťka Spotřeba lepidla*)
10 cm 1 mm ~ 0,7 kg/m
15 cm 1 mm ~ 1,0 kg/m
20 cm 1 mm ~ 1,2 kg/m
15 cm 2 mm ~ 1,1 kg/m
20 cm 2 mm ~ 1,4 kg/m
25 cm 2 mm ~ 1,7 kg/m
30 cm 2 mm ~ 2,0 kg/m

* Skutečná spotřeba závisí na okolních podmínkách (struktuře povrchu, drsnosti, velikosti kameniva apod.).

Teplota vzduchu v okolí +5 °C min. / +40 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +30 °C max.
Viz produktový list příslušného Sikadur lepidla.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení Viz individuální produktové listy

Skladovatelnost Viz individuální produktové listy
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Podmínky skladování Viz individuální produktové listy

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.

DALŠÍ DOKUMENTACE
Metodická příručka: Sikadur-Combiflex® SG System▪
Relevantní produktové listy▪

OMEZENÍ
Instalační práce musí být prováděny pouze Sika® ško-
lenými a schválenými dodavateli, zkušenými v 
těchto typech aplikací.

Rozpouštědla jako Sika Colma Cleaner nezlepšují sva-
řování pásů ani adhezní vlastnosti.

▪

Pokud mají být spáry vystaveny přetlaku vody, mu-
sí být pás ve spáře podepřen tvrdou pěnou nebo 
tmelem.

▪

Pokud je pás vystaven podtlaku vody, musí být pode-
přen ocelovou deskou připevněnou na jednu 
stranu spáry.

▪

Pás Sikadur Combiflex® SG musí být chráněn 
před mechanickým poškozením.

▪

Pás Sikadur Combiflex® SG nesmí být spojen s fólie- 
mi Sikaplan WT, Sikaplan WP nebo fóliemi na bázi hy-
palonu (např. starý Sikadur-Combiflex) svařováním 
horkým vzduchem

▪

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST
Sikadur Combiflex® SG Tape
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.

Sikadur® Adhesives
Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků 
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady 
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, 
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI
ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Důsledně dodržujte instalační postupy definované v 
metodické příručce, aplikačních příručkách a pracov-
ních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny sku-
tečným podmínkám stavby.
Volba rozměru pásu
Zvolte správný rozměr pásu (tloušťka a šířka) a vhod-
ného Sikadur® lepidla v závislosti na 
požadovaném provedení. 
Obecný postup pro instalaci

Betonové či jiné podklady připravte po obou stra-
nách spáry / trhliny mechanicky, tj. otryskáním, 
obroušením atp.

1. 

Zbytkový prach atd. následně odstraňte vysátím.2. 
Svařte spoje a překryvy pásu Sikadur Combiflex® SG.3. 
Namíchejte 2-složkové lepidlo Sikadur® aplikujte 
po stranách spáry / trhliny štětcem, stěrkou 
nebo špachtlí.

4. 

Pevně přitiskněte pás Sikadur Combiflex® SG na lepi-
dlo pomocí válečku.

5. 

Pak aplikujte lepidlo Sikadur® na povrch pásu Sika- 
dur Combiflex® SG.

6. 

U pásů Sikadur Combiflex® SG M: Odstraňte červe-
nou středovou maskovací pásku, dokud je lepidlo ješ-
tě mokré.

7. 

Detailnější informace o aplikaci viz Metodická příruč-
ka: Sikadur-Combiflex® SG System.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních 
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-
hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přes-
né údaje o produktu a jeho použití naleznete v míst-
ním produktovém listu.
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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

Sikadur-CombiflexSGSystem-cs-CZ-(04-2021)-3-2.pdf

Systémový list
Sikadur-Combiflex® SG System
Duben 2021, Verze 03.02
020703900000000003

4 / 4


