
- Σε θερμοκρασίες κάτω από +10°C θα πρέπει να προθερμανθούν τόσο η ταινία Sika® 
MultiSeal όσο και το υπόστρωμα.

Η ασφαλτική ταινία Sika® Multi-
Seal είναι διαθέσιμη σε διάφορα 
πλάτη και χρώματα:

 ́ Μήκος ρολού: 10m
 ́ Πλάτος ρολού:
 - Γκρι: 5, 10, 15, 30, 100 cm
 - Κεραμιδί: 30, 60 cm
 - Αλουμίνιο: 10, 15, 20 cm

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις 
πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων 
προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η 
διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη 
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία 
της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο 
σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό 
κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την 
τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑ 

ΤΌΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

SIKA HELLAS ABEE
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Sika® Multiseal & 
Sika® Multiseal BT
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΑΥΤΌΚΌΛΛΗΤΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & 
ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σταθερό, ομοιογενές, απαλ-
λαγμένο από γράσα, σκόνη και χαλαρά τμήματα.

Αφαιρέστε την 
προστατευτική 

μεμβράνη

Καθαρίστε και 
απομακρύνετε
τη σκόνη

Τοποθετήστε την 
ταινία στη θέση 

της

Μετρήστε

Πιέστε την ταινία 
με ρολό πίεσης

Κόψτε

Η βουτυλική ταινία Sika® MultiSeal BT 
είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες διαστάσεις 
και απόχρωση:

 ́ Μήκος ρολού: 10m
 ́ Πλάτος ρολού: 
 - Γκρι: 5, 10 cm

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
πριν από κάθε χρήση.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΉΤΑ

 ́ Απόλυτα στεγανή
 ́ Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
 ́ Ανθεκτική σε ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες (ρύποι και υπεριώδης 
ακτινοβολία)

ΑΝΤΟΧΉ

 ́ Ενισχυμένη με οπλισμό, για την 
αποφυγή σκισίματος και φθορών 
στο εξωτερικό μεταλλικό φύλλο

 ́ Υψηλή αντοχή σε διάτρηση
 ́ Η ειδική σύνθεση της μεβράνης 
Sika® MultiSeal/BT σφραγίζει 
άμεσα γύρω από καρφιά

ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ́ Εύκολη και γρήγορη στην εφαρμογή

 ́ H ταινία σφράγισης 
Sika® MultiSeal/BT μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο για επαγγελ-
ματικές χρήσεις όσο και μικροεφαρ-
μογές στο σπίτι

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ́ Ως μόνιμη ή προσωρινή λύση, σε 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρ-
μογές

 ́ Εφαρμογή χωρίς τη χρήση φλό-
γιστρου, ειδικών εργαλείων ή 
επιπλέον υλικού συγκόλλησης

Όι ταινίες Sika® MultiSeal είναι ιδανικές για σφράγιση αρμών 
σε τοίχους, οροφές, ασφαλτικά κεραμίδια και ασφαλτόπανα και 
συναρμογές στοιχείων.

ΠΡΌΣΦΥΣΗ

Σκυρόδεμα Κονιάματα Ασφαλτικά

Πέτρα  Τούβλα Μέταλλα

Διάφορα πλαστικά Ξύλο Κεραμικά, γυαλί

Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη: 50 mm

1. Προστατευτική επικάλυψη αλουμινίου
2. Όπλισμός για ανθεκτικότητα στο σκίσιμο
3. Ασφαλτικό ή βουτυλικό συγκολλητικό
4. Αφαιρούμενη προστατευτική επίστρωση

Τώρα διαθέσιμη και Sika® Multiseal BT με 
βουτυλικό συγκολλητικό για μέγιστη απόδοση!

ΕΤΌΙΜΗ ΠΡΌΣ ΧΡΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  
ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  
& ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΙΗΣΗΣ

Η ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου 
της ταινίας μπορεί να βαφτεί.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ

Sika® Multiseal & 
Sika® Multiseal BT
Αυτοκόλλητη, ινοπλισμένη 
ταινία σφράγισης ασφαλτικής 
ή βουτυλικής βάσης 
αντίστοιχα, επικαλυμμένη με 
φύλλο αλουμινίου.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ

(εφαρμογή 
Sika® MultiSeal BT)

ΒΑΦΟΜΕΝΉΕΥΚΟΛΙΑ ΑΛΛΉΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΉΣ

ΠΛΕΌΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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