
PRODUKTOVÝ LIST
Sarnafil® T Pipe Flashing
PREFABRIKOVANÝ STŘEŠNÍ PROSTUP NA BÁZI FPO

POPIS PRODUKTU
Sarnafil® T Pipe Flashing je vyroben ze syntetické
hydroizolační střešní fólie na bázi špičkového
flexibilního polyolefínu (FPO), obsahuje stabilizátory, je
vyztužen skelnou netkanou textilií.

POUŽITÍ
Sarnafil® T Pipe Flashing se používá jako
prefabrikovaný prostup pláštěm plochých střech
Sarnafil® T.

VLASTNOSTI / VÝHODY
Odolný vůči trvalému zatížení UV zářením▪
Snadná a bezpečná aplikace▪
Svařitelný horkým vzduchem bez potřeby otevřeného
ohně

▪

Recyklovatelný▪

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
Stavebně technické osvědčení č.060-045261 vydal
TZUS Brno

▪

Systém managementu kvality a EMS EN ISO
9001/14001

▪

Reakce na oheň podle EN 13501-1, třída E▪

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze Flexibilní polyolefín (FPO) a polypropylen (PP).

Balení Na vyžádání.

Vzhled / Barva Povrch: hladký
Barva: béžová

šedá (~RAL 7040)  
Další barvy na vyžádání.

Skladovatelnost  5 let od data výroby a pokud jsou splněny podmínky skladování.
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Podmínky skladování Sarnafil® T Pipe Flashing musí být skladován v neotevřeném,
nepoškozeném a originálním balení, za teplot od +5 °C do +30 °C, chráněn
před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.

Rozměry Číslo výrobku Barva Vnitřní
průměr

Výška Základna

110461 béžová 82 mm 400 mm 300 × 300
mm

135689 RAL 7040 82 mm 400 mm 300 × 300
mm

110462 béžová 92 mm 400 mm 300 × 300
mm

135692 RAL 7040 92 mm 400 mm 300 × 300
mm

110456 béžová 102 mm 400 mm 300 × 300
mm

135693 RAL 7040 102 mm 400 mm 300 × 300
mm

110457 béžová 112 mm 400 mm 300 × 300
mm

125517 RAL 7040 112 mm 400 mm 300 × 300
mm

110458 béžová 127 mm 400 mm 300 × 300
mm

135695 RAL 7040 127 mm 400 mm 300 × 300
mm

110459 béžová 142 mm 400 mm 300 × 300
mm

135696 RAL 7040 142 mm 400 mm 300 × 300
mm

110460 béžová 167 mm 400 mm 300 × 300
mm

135462 RAL 7040 167 mm 400 mm 300 × 300
mm

Tloušťka 1,5 mm

SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Skladba systému Kompatibilní produkty: řada Sarnafil® TG 66

řada Sarnafil® TG 76
řada Sarnafil® TS 77

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

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

INSTRUKCE PRO APLIKACI
APLIKACE

Výrobek smí být aplikován pouze schválenými a
proškolenými aplikátory pro střešní fólie Sika.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Podle platného montážního návodu pro instalaci
střešní hydroizolační fólie řady Sarnafil®.

OMEZENÍ
Zeměpisné / Klimatické
Použití Sarnafil® T Pipe Flashing je omezeno
zeměpisnou oblastí s průměrnou minimální měsíční
teplotou -50 °C. Stálá teplota okolního prostředí
během provozu je omezena na +50 °C.
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PLATNOST HODNOT
All technical data stated in this Product Data Sheet are
based on laboratory tests. Actual measured data may
vary due to circumstances beyond our control.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Please note that as a result of specific local regulations
the performance of this product may vary from
country to country. Please consult the local Product
Data Sheet for the exact description of the application
fields.

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

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné
látky, 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
výrobek 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
poskytovány v dobré víře na základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky
za předpokladu řádného skladování, nakládání a
používání za běžných podmínek v souladu s
doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem
k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
podmínkách v daném místě dovozovat z těchto
informací ani z písemných 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 vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacími podmínkami v platném
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.
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Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
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