











 












 

























 Rögzítés
 Tömítés
 Kitöltés

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+

Helyes adagolás:

Felhasználás
Tömítés Sikaflex®-11FC+-szal:

 Az alapfelület tiszta és száraz, zsíroktól,   
 olajoktól, portól és laza részektől mentes legyen. 
 Ragasszuk le a hézag két oldalát öntapadó  
 ragasztószalaggal. 
 Helyezzük el a hézag szélességénél 20-30%-kal  
 nagyobb átmérőjű háttérkitöltő profilt. 
 Szükség esetén alapozzunk.
 Nyomjuk be a tömítést kézi 
 vagy levegős pisztollyal. 
 Amennyiben szükséges, használjunk 
 alkalmas simítófolyadékot.
 Távolítsuk el a ragasztószalagot, mielőtt 
 a kötési folyamat megkezdődik.

Ragasztás Sikaflex®-11 FC+-szal:

A ragasztót pont- vagy vonalszerűen nyomjuk az előkészített felületre.
A szükséges vastagság: 1-3 mm. Légpárna kialakulását kerüljük el. A 
ragasztandó részeket jól nyomjuk össze.

300 ml-es kartusból készíthető hézagkitöltés m-ben

Hézagszélesség:
Hézagmélység:

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

egy lépésben

 

 
 

 
 

 Tö
mítés és ragasztás, 

Erős, rugalmas, gyorsan kötő 
tömítő-, ragasztó- és 
kitöltőanyag.

Az Ön Sika képviselője

A Sika ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik, és ajánlja Önnek magas
minőségű teljes termékskáláját.

Sika  Hungária  Kft.
1117  Budapest
Prielle  Kornélia  u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu
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Sikaflex®-11 FC+

A Sikaflex®-11 FC+ 
egykomponensű, tartósan 
rugalmas tömítő- és ragasztó. 
Alapanyaga nedvességre kötő, 
gyorsan szilárduló poliuretán.

A Sikaflex®-11 FC+ alkalmazható:

Ragasztóként:
Meglepően erős, tartós 
kötés kitűnő adhéziós 
és megcsúszásmentes 
tulajdonságával. 

Tömítőként:
Tartósan rugalmas és 
ellenáll vibrációnak 
vibrációnak ill. 
hőmérsékle-
tvátozásnak.

Kitöltésként:
Tartós vízhatlan 
szigetelő kitöltésként 
használható 
egyenletes szélességű 
hézagokhoz.

 Víz- és időjárásálló.
 Használható beltéren 
 és kültéren

Alkalmazható csaknem valamennyi építőanyaghoz:

műanyag beton
habarcs

kerámia fa horganyzott 
acél

réz acél

A Sikaflex®-11 FC+ helyes 
megoldás általános építőipari célra, 

tetőfedésekhez, mindenféle szerelési 
munkálatokhoz!

Erős kötés és tartós rugalmasság!

Öt színben kapható:

fekete szürke fehér bézs barna

A Sikaflex®-11 FC+ igen jól ellenáll rezgéseknek és 
hőmérsékletváltozásoknak:

• Szárazon: -40-től +80°C-ig, ideiglenesen +90°C-ig
• Nedvesen: +50°C-ig, ideiglenesen +60°C-ig

 Tömítés és ragasztás 
 egy lépésben

 Könnyű és azonnali használat
 A mechanikai rögzítés 
 helyettesítője

Tartós

Praktikus

Könnyen alkalmazható

egy lépésben

Tö
mítés és ragasztás, 


