PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Reemat Premium
NETKANÁ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN PRO SYSTÉMY TEKUTÉ STŘEŠNÍ IZOLACE
SIKALASTIC®

POPIS PRODUKTU

VLASTNOSTI / VÝHODY

Sika® Reemat Premium netkaná výztužná rohož ze
skelných vláken pro systémy tekutých střešních izolací
Sikalastic® .

▪ Snadná a rychlá aplikace
▪ Přizpůsobí se všem tvarům a profilům
▪ Zajišťuje správnou tloušťku základní vrstvy
▪ Zlepšuje trhliny-proklenující vlastnosti systému
▪ Zlepšuje mechanické vlastnosti systému

POUŽITÍ
▪ Výztuž pro systémy Sikalastic® a SikaRoof® MTC
▪ Výztuž pro detaily SikaRoof® MTC
▪ Pro nové stavby i rekonstrukce objektů
▪ Pro střechy s mnoha detaily a složité tvary i v místech
s omezenou přístupností.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
Systémové komponenty podle ETAG 005:
▪ ETA - 09/0139
▪ ETA - 12/0316
▪ ETA - 13/0456
▪ ETA - 14/0177

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze

Netkaná rohože ze skelných vláken.

Balení

Role:
▪ 1.3 m šířka, 150 m délka
▪ 1.3 m šířka, 90 m délka
▪ 0.3 m šířka, 150 m délka

Vzhled / Barva

Bílá

Skladovatelnost

Při správném skladování nemá tento výrobek datum spotřeby.

Podmínky skladování

Produkt skladujte pouze v originálních, neotevřených a nepoškozených
obalech, v rovné poloze bez záhybů. Skladujte v suchu při teplotách +5 °C
až +35 °C.

Plošná hmotnost

225 g/m2

SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Skladba systému
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Více specifických informací o skladbě systému naleznete v příslušném
systémovém, nebo produktovém listu.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

MÍSTNÍ OMEZENÍ

KVALITA PODKLADU

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

Povrch musí být "zdravý", dostatečně pevný, čistý,
suchý a zbaven mastnot a jiných znečištění. Podklad
musí být podle materiálu ošetřen primerem nebo
mechanicky očištěn. Pro vyrovnání povrchu může být
potřebné broušení. Vhodnými podklady jsou například:
beton, bitumenové nátěry a rohože, kov, zdivo,
azbestový cement, keramická dlažba, dřevo.
Více specifických informací o přípravě podkladu a
tabulku primeru naleznete v příslušné Metodické
příručce.
APLIKACE
Před aplikací produktu Sikalastic® musí být penetrační
nátěr (pokud byl použitý) plně vytvrzený, nelepivý.
Informace o čekací době / přetíratelnosti naleznete v
příslušném produktovém listu. Poškoditelné plochy
(zábradlí atd.) musí být chráněny páskou nebo
plastovým obalem.
Sika® Reemat Premium aplikujte v kombinaci s
tekutými izolacemi Sikalastic®.
1. Aplikujte první vrstvu Sikalastic® se spotřebou podle
příslušného produktového listu. Pracujte pouze s
takovým množstvím materiálu, které jste schopni
zpracovat za vlhka.
2. Odrolujte Sika® Reemat Premium a ujistěte se, že je
bez bublin a záhybů. Přesah Sika® Reemat Premium
musí být minimálně 5 cm. Ujistěte se, že jsou
přesahy dostatečně vlhké.
3. Můžete použít malé množství materiálu kvůli
vlhkosti válečku ale v této fázi není nutno přidávat
větší množství materiálu.
4. Po uschnutí prvé vrstvy, aplikujte druhou vrstvu
tekuté izolace Sikalastic® se spotřebou podle
příslušného produktového listu.
Poznámka: vždy začněte s detaily, až potom proveďte
hydroizolaci horizontálního povrchu. Pro detaily
postupujte podle kroků 1-3.
Více informací o aplikaci naleznete v Metodické
příručce příslušného systému.

OMEZENÍ
Omezení se vztahují ke konkrétnímu použitému
produktu Sikalastic® – více informací v příslušném
produktovém listu.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.
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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.

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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