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Sikaplan® G-15 
 

Polimerinė membrana mechaniškai tvirtinamai stogo hidroizoliacijai 

 

 
Aprašymai  

Sikaplan® G-15 (storis 1,5 mm) yra poliesteriu armuotas daugiasluoksnis sintetinis stogo hidroizoliacijai įrengti 

skirtas lakštas, pagamintas iš aukščiausios kokybės polivinilchlorido (PVC) ir atitinkantis EN 13956 reikalavimus. 

 

Naudojimo sritys 

Atviriems plokštiems stogams skirta stogo hidroizoliacinė membrana: 

• mechaniškai tvirtinamos stogo dengimo sistemos. 

 

Savybės / Privalumai  

• Atspari nuolatiniam UV spindulių poveikiui. 

• Atspari nuolatiniam vėjo poveikiui. 

• Geras laidumas vandens garams. 

• Atspari visiems įprastiems aplinkos poveikiams. 

• Suvirinama karštu oru be atviros liepsnos. 

• Tinkama perdirbti. 

 

Ekologinės pusiausvyros išlaikymas  

• Dera su LEED v4 SSc 5 (1 variantas): karščio salelės sumažinimas. Stogas (tik eismo baltos (traffic white) 

spalvos). 

• Dera su LEED v4 MRc 2 (1 variantas): statybinio produkto paskelbimas ir optimizavimas. Su aplinka susiję 

produkto deklaracijos. 

• Dera su LEED v4 MRc 3 (2 variantas): statybinio produkto paskelbimas ir optimizavimas. Žaliavų šaltinis. 

• Dera su LEED v4 MRc 4 (2 variantas): Statybinio produkto paskelbimas ir optimizavimas. Medžiagos 

sudėtinės dalys. 

• Dera su LEED v2009 SSc 7.2 (1 variantas): karščio salelės efektas. Stogas (tik eismo baltos (traffic white) 

spalvos). 

• Dera su LEED v2009 MRc 4 (2 variantas): perdirbtų medžiagų kiekis 

• Yra gaminio aplinkos apsaugos deklaracija (Environmental Product Declaration – EPD). 

 

Patvirtinimai / Standartai 

• Stogų hidroizoliacijai įrengti skirti polimeriniai lakštai atitinka EN 13956 reikalavimus, yra sertifikuoti 

paskelbtosios įstaigos 1213-CPD-4125/4127 ir turi CE ženklą. 

• Atsparumas ugniai atitinka E klasės pagal EN 13501-1 reikalavimus. 

• Reakcija į išorinį ugnies poveikį išbandyta pagal ENV 1187 ir klasifikuota pagal EN 13501-5: BROOF(t1), 

BROOF(t3). 

• „Factory Mutual“ (FM) klasės patvirtinimas: 4470. 

• Kokybės valdymo sistema atitinka EN ISO 9001/14001 reikalavimus. 

       

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ 
 

Pakuotė 

Pakuotės vienetas: žiūrėkite kainininką žiūrėkite kainininką žiūrėkite kainininką 
žiūrėkite 

kainininką 

Ilgis ritinyje: 20,00 m 20,00 m 20,00 m 20,00 m 

Ritinio plotis: 0,77 m 1,00 m 1,54 m 2,00 m 

Ritinio svoris: 27,72 kg 36,00 kg 55,44 kg 72,00 kg 
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Išvaizda / spalva  

Paviršius:  struktūrinis 

Spalvos:   

Viršutinis paviršius: šviesiai pilka (labiausiai atitinka RAL 7047)  

skalūno pilkumo (labiausiai atitinka RAL 7015)  

plytos raudonumo (labiausiai atitinka RAL 8004) 

žalsva (labiausiai atitinka RAL 6021) 

eismo balta (labiausiai atitinka RAL 9016) 

Apatinis paviršius: tamsiai pilka 
 

Specialiai užsakius, galima pagaminti lakštą su kitos spalvos viršutiniu paviršiumi; užsakymui taikomi minimalūs 

kiekiai. 
 

Laikymo trukmė  

5 metai nuo pagaminimo datos, jeigu originali pakuotė neatidaryta ir nepažeista. 
 

Sandėliavimo sąlygos  

Ritinius reikia laikyti nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje horizontalioje padėtyje, sudėtus ant padėklo, saugoti nuo 

tiesioginių saulės spindulių, lietaus bei sniego. Transportuodami ar sandėliuodami padėklus su ritiniais ar kitomis 

medžiagomis, jų nekraukite vienų ant kitų. 
 

Produkto deklaracija  

EN 13956 
 

Matomi defektai  

Bandymas išlaikytas    (EN 1850-2) 
 

Ilgis  

20 m (- 0 % / + 5 %)    (EN 1848-2) 
 

Plotis  

0,77 m / 1,00 m / 1,54 m / 2,00 m (- 0,5 % / + 1 %)  (EN 1848-2) 
 

Efektyvusis storis  

1,5 mm (- 5 % / + 10 %)    (EN 1849-2) 
 

Tiesumas  

≤ 30 mm     (EN 1848-2) 
 

Plokštumas  

≤ 10 mm     (EN 1848-2) 
 

Ploto vieneto svoris  

1,8 kg/m² (- 5 % / + 10 %)    (EN 1849-2) 
 

TECHNINĖ INFORMACIJA 
 

Atsparumas smūgiui  

kietas pagrindas  ≥ 400 mm  (EN 12691) 

minkštas pagrindas  ≥ 700 mm  
     

Atsparumas krušai  

kietas pagrindas  ≥ 18 m/s  (EN 13583) 

minkštas pagrindas  ≥ 30 m/s  
     

Tempiamasis stipris  

išilginis (md)1)  ≥ 1000 N/50 mm (EN 12311-2) 

skersinis (cmd)2)  ≥ 900 N/50 mm  
1) md = machine direction (apdirbimo kryptimi) 
2) cmd = cross machine direction (skersai apdirbimo krypties)  
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Pailgėjimas  

išilginis (md)1)  ≥ 15 %   (EN 12311-2) 

skersinis (cmd)2)  ≥ 15 %   

 1) md = machine direction (apdirbimo kryptimi) 
2) cmd = cross machine direction (skersai apdirbimo krypties)  

 

Matmenų stabilumas  

išilginis (md)1)  ≤ |0,5| %   (EN 1107-2) 

skersinis (cmd)2)  ≤ |0,5| %   
1) md = machine direction (apdirbimo kryptimi) 
2) cmd = cross machine direction (skersai apdirbimo krypties)  

 

Stipris plėšiant  

išilginis (md)1)  ≥ 150 N    (EN 12310-2) 

skersinis (cmd)2)  ≥ 150 N   
1) md = machine direction (apdirbimo kryptimi) 
2) cmd = cross machine direction (skersai apdirbimo krypties) 

  

Siūlės atsparumas plėšimui  

siūlė nesuplyšta    (EN 12316-2) 

 

Siūlės atsparumas kirpimui  

≥ 600 N/50 mm    (EN 12317-2) 

 

Tinkamumas lankstyti žemoje  

temperatūroje ≤ -25 °C    (EN 495-5) 

 

Reakcija į išorinį ugnies poveikį  

BROOF(t1) < 20°    (EN 13501-5) 

BROOF(t3) < 10° 

 

Atsparumas ugniai  

E klasė    (EN ISO 11925-2, klasifikacija pagal EN 13501-1) 

  

Atsparumas skystų chemikalų, įskaitant vandenį, poveikiui 

Pagal užsakymą    (EN 1847) 

  

Atsparumas UV spindulių poveikiui  

Bandymas išlaikytas (> 5000 h / 0 kategorija)  (EN 1297) 

 

Laidumas vandens garams  

µ = 20 000     (EN 1931) 

 

Nepralaidumas vandeniui  

Bandymas išlaikytas    (EN 1928) 

 

Saulės spindulių atspindžio koeficientas  

Spalva: Pradinis Po 3 metų  Bandymų institutas (ASTM E 1980) 

RAL 9016  109  81  CRRC   

RAL 7047  61    Sika   

CRRC išbandyti produktai yra išvardinti „Cool Roof Rating Council“ (CRRC) produktų duomenų bazėje. 

  

USGBC LEED klasė  

Spalva  Pradinė  Po 3 metų (ASTM E 1980) 

RAL 9016  SRI > 82  - 
  

Atitinka LEED V4 SS 5 sąrašo 1 varianto minimalius reikalavimus.  

Karščio salelės sumažinimas. Stogas. 
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SISTEMOS 

  

Sistemos struktūra  

Reikia naudoti toliau išvardintus priedus. 

• Sikaplan® D-18 arba Sikaplan® S-15, nearmuotas lakštas detalėms padengti. 

• Lieti kampiniai elementai, kampų ir vamzdžių hidroizoliacijos pusfabrikačiai 

• Sika-Trocal® Metal Sheet Type S (S tipo metalinis lakštas) 

• Sika-Trocal® Cleaner 2000 (valiklis 2000) 

• Sika-Trocal® Cleaner 100 (valiklis 100) 

• Sika-Trocal® Welding Agent (suvirinimo priemonė) 

• Sika-Trocal® Seam Sealant (siūlių hermetikas) 

• Sika-Trocal® C 733 (kontaktiniai klijai) 

 

Suderinamumas  

Negali tiesiogiai kontaktuoti su kitais plastikais, pvz., EPS, XPS, PUR, PIR ar PF. Neatsparus degutui, bitumui, 

alyvai ir medžiagoms, kuriose yra tirpiklių. 

 

INFORMACIJA APIE NAUDOJIMĄ 

 

Aplinkos oro temperatūra  

min. -15 °C / maks. +60 °C 

 

Pagrindo temperatūra  

min. -25 °C / maks. +60 °C 

 

NAUDOJIMO NURODYMAI 

 

Pagrindo kokybė 

Pagrindo paviršius turi būti lygus, glotnus ir be jokių aštrių iškyšų ar atplaišų ir t. t. 

Kad būtų išvengta pagreitinto senėjimo, nuo visų nederančių pagrindų Sikaplan®-15 G turi būti atskirtas efektyviu 

skiriamuoju sluoksniu. Saugokite nuo tiesioginio sąlyčio su bitumu, degutu, riebalais, alyva, tirpiklių turinčiomis 

valymo medžiagomis ir su kitais plastikais, pvz., putų polistirenu (EPS), ekstruziniu polistirenu (XPS), poliuretanu 

(PUR), poliizocianuratu (PIR) ar putų fenoliu (PF), nes tai gali neigiamai paveikti produkto savybes. 

 

Naudojimas 

Montavimo darbus gali atlikti tik Sika apmokyti stogų dengimo rangovai. 

Kai kuriuos pagalbinius produktus, pvz., kontaktinius klijus / skiediklius galima naudoti ne žemesnėje kaip +5 °C 

temperatūroje. Žiūrėkite atitinkamus produkto duomenų lapus.  Montuojant žemesnėje kaip +5 °C aplinkos 

temperatūroje, dėl nacionalinėse taisyklėse apibrėžtų saugos reikalavimų, gali būti privaloma imtis specialių 

priemonių. 

 

NAUDOJIMO METODAS / ĮRANKIAI 

 

Įrengimo procedūra 

Pagal galiojančias montavimo instrukcijas, skirtas Sikaplan®-G tipo sistemai, naudojamai mechaniškai 

tvirtinamiems stogams dengti. 

 

Tvirtinimo metodas 

Hidroizoliacinis stogo lakštas yra montuojamas, jį laisvai paklojant ir mechaniškai pritvirtinant ties siūlių 

persidengimais arba nepriklausomai nuo persidengimų. 

 

Suvirinimo metodas 

Persidengiančios siūlės suvirinamos, naudojant suvirinimo karščiu įrangą, pavyzdžiui, rankinius suvirinimo karštu 

oru įrankius ir prispaudžiamuosius velenėlius arba automatinius suvirinimo karštu oru įrankius su kontroliuojama 

karšto oro temperatūra, kuri turi būti ne žemesnė kaip 600 °C. 
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Rekomenduojamas įrangos tipas:  

LEISTER TRIAC – rankiniam suvirinimui,  

LEISTER VARIMAT – automatiniam suvirinimui. 

Darbo vietoje, atsižvelgiant į įrangos tipą ir oro sąlygas prieš virinimą, reikia įvertinti tokius suvirinimo parametrus 

kaip temperatūra, įrankio greitis, oro srautas, slėgis ir įrankio nuostatos. Suvirintų persidengimų efektyvus plotis turi 

būti ne mažesnis kaip 20 mm. 

Siūles reikia mechaniškai patikrinti, tam panaudojant atsuktuvą ir įsitikinant, kad suvirinimo siūlė yra 

vientisa/užbaigta. Trūkumus reikia pašalinti, naudojant suvirinimą karštu oru. Atliekant smulkius remonto darbus ir 

esant tam tikriems naudojimo apribojimams, persidengiančius lakštus galima suvirinti šaltuoju būdu, panaudojant 

suvirinimo priemonę Sika-Trocal® Welding Agent. Šaltai suvirintų siūlių kraštus, prieš tai juos patikrinus, reikia 

užsandarinti siūlių hermetiku Sika-Trocal® Seam Sealant. 

 

APRIBOJIMAI 
 

Geografinės sąlygos ir klimatas 

Sikaplan®-15 G membranų panaudojimas apribotas geografinėmis vietomis, kuriose vidutinė žemiausia mėnesio 

temperatūra yra -25 °C. 

Ribinė pastovi aplinkos temperatūra naudojimo metu yra lygi + 50 °C. 

 

Produkto duomenų pagrindas 

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys remiasi laboratoriniais bandymais. Dėl nepriklausančių nuo 

mūsų aplinkybių, faktiniai duomenys gali būti kitokie. 

  

Vietiniai apribojimai 

Turėkite omenyje, kad dėl konkrečių vietinių taisyklių, šio produkto deklaruoti duomenys ir rekomenduojamas jo 

naudojimas įvairiose šalyse gali būti skirtingi. Tikslių produkto duomenų ir naudojimo sričių aprašymo ieškokite 

vietiniame produkto duomenų lape. 

 

Ekologija, sveikatos apsauga ir sauga 

Dirbant (suvirinant) uždarose patalpose, reikia užtikrinti šviežio oro tiekimą. 

 

REGLAMENTAS (EB) NR. 1907/2006 – REACH 

Šis produktas yra reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 3 straipsnyje apibrėžtas gaminys. Jame nėra medžiagų, 

kurios iš gaminio būtų specialiai išleidžiamos, jį naudojant normaliai ar numatytose priimtinose sąlygose. Produktą 

norint pateikti į rinką, jį transportuoti ar naudoti, pagal to paties reglamento 31 straipsnį saugos duomenų lapas yra 

nereikalingas. Norėdami produktą naudoti saugiai, laikykitės produkto duomenų lape pateiktų nurodymų. Remiantis 

mūsų turimomis žiniomis, šiame produkte nėra didesnės kaip 0,1 % (svorio/svoryje) koncentracijos SVHC (labai 

didelį susirūpinimą keliančių medžiagų), kurios yra išvardintos REACH reglamento XIV priede ar Europos cheminių 

medžiagų agentūros išleistame kandidatų sąraše. 

 

Teisinės pastabos 

Informacija ir ypač su galutiniu Sika produktų naudojimu susiję patarimai yra pateikti sąžiningai, remiantis šiuo metu 

Sika turimomis žiniomis apie produktus ir patirtimi, ir jie galioja, kai produktai tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir 

naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir 

naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis 

raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos 

ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba prisiimti dėl bet kokių teisinių santykių atsirandančią atsakomybę. 

Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę 

keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant 

mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis naujausia atitinkamam produktui 

skirta produkto duomenų lapo laida, kurio kopijos bus pateiktos jų paprašius. 
     

  
   

 

UAB „Profesionalios technologijos“ 

A.Juozapavičiaus pr. 21 – 62, Kaunas 45256 
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