Sika know-how

Sikaflex®-11FC+ - tmelení:
 podklad musí být čistý, suchý, bez mastnoty,
olejů, prachu a uvolněných částí
 okraje spáry přelepte krycí papírovou páskou
 do spáry vtlačte výplňový provazec
o průměru větším (20-30%) než šířka spáry,
v případě potřeby naneste podkladní nátěr
 tmel vytlačujte ruční nebo vzduchovou pistolí
 vyhlaďte stěrkou, použijte zahlazovací kapalinu
Sika® Tooling Agent N
 odstraňte papírovou pásku dříve než
začne tmel tuhnout

Sikaflex®-11 FC+

z velkých staveb do Vašich domovů

silný, pružný,
rychle tvrdnoucí
tmel • lepidlo

Sikaflex®-11 FC+ - lepení:

• na připravený podklad naneste
• výška tmelu 1-3 mm závisí na nelepidlo v bodech nebo housenkách rovnosti povrchu; zamezte vzniku
vzduchových dutin; lepený prvek
řádně přitiskněte

Vydatnost:

Váš distributor

délka spáry v m z 300 ml kartuše
hloubka spáry:

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm
3,8 m
2,2 m
1,2 m
0,8 m 0,6 m
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šířka spáry:












Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.
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Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz
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Sikaflex®-11 FC+
Sikaflex®-11 FC+
trvale pružný tmel a lepidlo na bázi
polyuretanu, tvrdnoucí vzdušnou
vlhkostí, s urychlených časem tvrdnutí.
Obsahuje unikátní technologii vytvrzení i-Cure.

Sikaflex®-11 FC+
– jedinečný výrobek pro
řemeslníky, zedníky, klempíře, pokrývače,
elektromontéry, zámečníky, mechaniky
– řešení pro každého!

 vodotěsný, odolný UV záření
 pro interiér i exteriér
 neobsahuje rozpouštědla

trvanlivý

Vhodný pro dřevostavby!

Silně lepicí a trvale pružný!
Balení:
300 ml kartuše
600 ml monoporce

Sikaflex®-11 FC+ je vhodný výrobek pro:

 tmelí a lepí v jednom
pracovním kroku
 lze jej brousit a přetírat
barvami na akrylové bázi

praktický

lepení:
extrémně pevný
spoj, lepí s vynikající
přídržností trvale a
bez deformace

tmelení:
trvale pružný
tmel, odolný vůči
nárazům, vibracím
a teplotním změnám

vyplňování:
těsnicí, trvale pružná
výplň s možností
broušení a přetření

 jednoduché použití
 náhrada mechanického
spojování

+

Sikaflex®-11 FC je pružný materiál vysoce
odolný vůči vibracím a teplotním změnám:

snadná aplikace

o

• za sucha: trvale -40 C až +80oC, dočasně až +90oC
o
o
• za mokra: až +50 C, dočasně až +60 C
Vhodný pro většinu stavebních materiálů:

dodávaný v barevných odstínech:
černá

šedá

bílá

hnědá

třešeň

cihlová

béžová

plast

beton, keramika, dřevo pozinkovaná
malta
zdivo
ocel

měď

ocel

