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Sikaflex® Construction+ 
 

Betono ir mūro fasadų hermetikas 

 

 
Aprašymai  

Sikaflex® Construction+ yra 1 komponento dėl drėgmės poveikio stingstantis elastingas siūlių hermetikas. 

 

Naudojimo sritys 

Sikaflex® Construction+ yra skirtas deformacinėms ir jungiamosioms betoninių fasadų siūlėms. 

 

Savybės / privalumai 

• Labai geras atsparumas oro sąlygoms 

• Judėjimo geba: ± 35 (ASTM C 719) 

• Stingimas nesusidarant burbuliukams 

• Geras apdirbamumas 

• Gerai prikimba ir daugumos paviršių 

• Be tirpiklių 

• Labai maža emisija      

      

Ekologinės pusiausvyros išlaikymas 

• EMICODE EC1PLUS R 

• LEED v2009 IEQc 4.1: Mažai išskiriančios medžiagos. Klijai ir hermetikai. 

 

Patvirtinimai / Sertifikatai 

• EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM 

• ISO 11600 F 25 HM 

• ASTM C 920, 35 klasė 

 

Informacija apie produktą 
 

Sudėtis  

i-Cure® technologijos poliuretanas 

 

Pakuotė  

600 ml folijos pakuotė, 20 folijos pakuočių dėžėje 

 

Spalva  

Spalvų diapazoną apibrėžia vietinė prekybos organizacija. 

 

Laikymo trukmė  

Sikaflex® Construction+ laikymo trukmė yra 15 mėnesių nuo pagaminimo datos, jeigu laikomas nepažeistoje, 

originalioje, uždarytoje pakuotėje ir laikantis sandėliavimo sąlygų. 

 

Sandėliavimo sąlygos  

Sikaflex® Construction+ reikia sandėliuoti sausoje aplinkoje, apsaugotoje nuo 

tiesioginių saulės spindulių ir temperatūroje tarp +5 °C ir +25 °C. 
 

Tankis  

apie 1,45 kg/l      (ISO 1183-1) 
 

Techninė informacija 
 

Kietumas pagal Šorą A  

apie 28 (po 28 dienų)     (ISO 868) 
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Kertamasis tempimo modulis  

apie 0,45 N/mm2, esant 100 % pailgėjimui (+23 °C)    (ISO 8339) 

apie 1,10 N/mm2, esant 100 % pailgėjimui (−20 °C)  
 

Trūkimo ištįsa 

~800 %      (ISO 37) 
 

Tamprusis grįžimas 

~90 %      (ISO 7389) 
 

Atsparumas plyšio sklidimui  

apie 7,0 N/mm     (ISO 34) 
 

Judėjimo geba  

± 25 %      (ISO 9047) 

± 35 %      (ASTM C 719) 
 

Atsparumas atmosferos poveikiui  

8      (ISO / DIS 19862) 
 

Eksploatacijos temperatūra  

nuo −40 °C iki +70 °C  
 

Siūlės konstrukcija  

Siūlė turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų siūlei keliamus deformacijos reikalavimus ir hermetiko deformacijos 

gebą. Siūlės plotis turi būti ≥ 10 mm ir ≤ 50 mm. Reikia išlaikyti pločio ir gylio santykį 2:1 (išimtys nurodytos žemiau 

esančioje lentelėje). 
 

Standartiniai siūlių tarp betono elementų pločiai 

Atstumas tarp siūlių [m] Min. siūlės plotis [mm] Min. siūlės gylis [mm] 

2 10 10 

4 15 10 

6 20 10 

8 30 15 

10 35 17 
 

Prieš suformuojant siūles, jų forma ir matmenys turi būti teisingai suprojektuoti, laikantis atitinkamų standartų. Siūlių 

plotis skaičiuojamas, atsižvelgiant į konstrukcijos tipą ir jos matmenis, technines šalia esančių statybinių medžiagų 

savybes ir siūlės hermetizavimo medžiagą bei būdingą poveikį statiniui ir siūlėms. 
 

Informacijos dėl didesnių siūlių kreipkitės į techninio aptarnavimo padalinį. 
 

Informacija apie naudojimą 
 

Sąnaudos  

Siūlės ilgis [m]  

iš 600 ml folijos pak. 
Siūlės plotis [mm] Siūlės gylis [mm] 

6 10 10 

4 15 10 

3 20 10 

2 25 12 

1,3 30 15 
 

Pakloto medžiaga  

Naudokite uždarų porų polietileno putų pakloto strypelius.  
 

Patakai  

0 mm (20 mm profilis, 50 °C)    (ISO 7390) 
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Aplinkos oro temperatūra  

nuo +5 °C iki +40 °C, min. 3 °C virš rasos taško  
 

Pagrindo temperatūra  

nuo +5 °C iki +40 °C  
 

Stingimo greitis  

apie 3 mm per 24 val. (23 °C ir 50 % sant. drėg.)   (CQP 049-2) 
 

Plėvelės susidarymo trukmė  

apie 65 min. (23 °C ir 50 % sant. drėg.)    (CQP 019-1) 
 

Tinkamumo apdirbti trukmė  

apie 55 min. (23 °C ir 50 % sant. drėg.)    (CQP 019-2) 
 

Naudojimo nurodymai 
 

Pagrindo paruošimas 

Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas ir vienalytis, be alyvų ir tepalų, dulkių ir palaidų ar trapių dalelių. Sikaflex® 

Construction+ sukimba be grunto ir (arba) aktyviklių. 

Tačiau, siekiant užtikrinti optimalų sukibimą ir naudojant tokiose kritinėse, aukštų eksploatacinių savybių 

reikalaujančiose aplinkose, kaip daugiaaukščiai pastatai ir labai apkrautos siūlės, veikiant labai nepalankioms oro 

sąlygoms ar panardinant į vandenį, reikia taikyti toliau aprašytas gruntavimo ir (arba) paruošimo procedūras. 
 

Neporėti pagrindai 

Aliuminį, anoduotą aliuminį, nerūdijantįjį plieną, cinkuotą plieną, milteliniu būdu dengtus metalus ar glazūruotas 

plyteles reikia nuvalyti ir apdoroti Sika® Aktivator-205, jį užtepant švariu rankšluosčiu. Prieš tepdami hermetiką, 

palaukite > 15 minučių (< 6 valandas), kad pasišalintų oras. 

Kitus metalus, pavyzdžiui, varį, žalvarį ar titano cinką taip pat reikia nuvalyti ir padengti Sika® Aktivator-205, jį 

užtepant švariu rankšluosčiu. Praėjus reikiamam oro pasišalinimo laikui, teptuku užtepkite Sika® Primer-3 N ir, prieš 

hermetizuodami siūles, palaukite dar > 30 minučių (< 8 valandas), kad pasišalintų oras. 

PVC reikia nuvalyti ir padengti Sika® Primer-215, tam naudojant teptuką. Prieš tepdami hermetiką, palaukite > 30 

minučių (< 8 valandas), kad pasišalintų oras. 
 

Porėti pagrindai 

Betoną, putbetonį ir cementinį tinką, skiedinius ir plytas reikia nugruntuoti Sika® Primer-3 N, jį užtepant teptuku. 

Prieš tepdami hermetiką, palaukite > 30 minučių (< 8 valandas), kad pasišalintų oras. 
 

Prireikus išsamesnės informacijos ir patarimų, kreipkitės į vietinį Sika techninių paslaugų padalinį. 
 

Pastaba: dėl gruntų ir sukibimo aktyviklių. Jie nepakeičia tinkamo paviršiaus nuvalymo ir žymiai nepagerina 

paviršiaus stiprio. 
 

Naudojio metodas / Įrankiai 

Sikaflex® Construction+ pateikiamas paruošas naudoti. Tinkamai paruošę pagrindą, reikiamame gylyje įstatykite 

tinkamą pakloto strypelį ir, jeigu reikia, užtepkite gruntą. Į hermetiko pistoletą įstatykite folijos paketą ir Sikaflex® 

Construction+ išspauskite į siūlę, žiūrėdami, kad jis kaip reikiant priglustų prie abiejų siūlės šonų ir kad neliktų oro. 

Kad hermetikas Sikaflex® Construction+ tinkamai priliptų prie siūlės šonų, jį reikia tvirtai prispausti įrankiais. 

Kai reikia tikslių siūlių linijų ar tvarkingų linijų, patartina naudoti apsauginę dažymo juostą. Juostą pašalinkite per 

plėvelės susidarymo laiką. Siūlių paviršiams išlyginti naudokite tinkamą apdirbimo įrankiais priemonę (pvz., Sika® 

Tooling Agent N). Nenaudokite apdirbimo įrankiais priemonių su tirpikliais. Jeigu Sikaflex® Construction+ 

apdirbamas sausais įrankiais, gaunamas šiek tiek struktūrinis į betoną panašus paviršius. Jeigu jis apdirbamas šlapiais 

įrankiais (naudojant derančią su apdirbimo įrankiais priemonę, pvz., Sika® Tooling Agent N), yra gaunamas glotnus 

paviršius. 
 

Įrangos valymas 

Po darbo įrankius ir darbo priemones nedelsdami nuvalykite su Sika® Remover-208 ir (arba) Sika® Top- Clean T. 

Sustingusius medžiagos likučius pašalinti bus galima tik mechaniškai. 
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Kita informacija 

• Medžiagos saugos duomenų lapas (MSDL) 

• Paruošimo hermetizavimui ir jungimui lentelė 

• Siūlių hermetizavimo metodo aprašymas 

• Siūlių priežiūros, valymo ir atnaujinimo metodo aprašymas 

• Fasadų hermetizavimo techninis vadovas 

 

Svarbios pastabos 

• Sikaflex® Construction+ galima dažyti, naudojant daugumą įprastinių fasadinių dažų sistemų. Tačiau dažų 

suderinamumą reikia išbandyti atliekant pirminius bandymus (pvz., pagal ISO techninį dokumentą 

„Hermetikų dažomumas ir dažų suderinamumas“). Geriausi dažymo rezultatai gaunami tada, kai hermetikui 

pirmiausia leidžiama visiškai sustingti. Pastaba: neelastingų dažų sistemos gali pabloginti hermetiko 

elastingumą ir dažų plėvelė gali sutrūkinėti. 

• Dėl cheminių medžiagų, aukštų temperatūrų ir (arba) UV spindulių poveikio gali pasikeisti spalva (ypač 

balta). Tačiau spalvos pasikeitimas yra tik estetinio pobūdžio ir produkto techninėms savybėms ar 

ilgaamžiškumui įtakos neturi. 

• Sikaflex® Construction+ nenaudokite ant natūralaus akmens. 

• Sikaflex® Construction+ nenaudokite ant bitumo pagrindų, natūralios gumos, EPDM gumos ar kitų 

statybinių medžiagų, iš  kurių gali išsiskirti alyvos, plastifikatoriai ar tirpikliai ir paveikti hermetiką. 

• Sikaflex® Construction+ nenaudokite hermetizuoti siūlių plaukimo baseinuose ir aplink juos. 

• Sikaflex® Construction+ nenaudokite vandens slėgio veikiamoms ar nuolat į vandenį panirusioms siūlėms. 

• Nesustingusį Sikaflex® Construction+ saugokite nuo alkoholio turinčių produktų, nes jis gali pabloginti 

stingimo reakciją. 

 

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 

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi 

ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su 

sauga susiję duomenys. 

 

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 

Tel. 8 (37) 331513            Mob. 8 655 95562 
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