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S PVC vamzdžių hidroizoliacija 
 

Surenkama PVC vamzdžių / ventiliacijos angų hidroizoliacija 

 

 
Produkto aprašymas  

S PVC vamzdžių hidroizoliacija pagaminta iš daugiasluoksnės, sintetinės stogo hidroizoliacinės membranos, kuri 

pagaminta iš aukščiausios kokybės polivinilchlorido (PVC) su stiklo neaustinėmis medžiagomis, kurios sudėtyje yra 

ultravioletinių spindulių stabilizatorių ir antipirenų.    

        

Naudojimas  

S PVC vamzdžių hidroizoliacija naudojama kaip surenkama vamzdžių / ventiliacijos angų hidroizoliacijos dalis 

įrengiant Sarnafil® G/S ir Sikaplan® PVC plokščiųjų stogų sistemas.   
        

Savybės / privalumai  

• Išskirtinis atsparumas atmosferos poveikiui, įskaitant UV spindulių poveikį 

• Paprastas ir saugus naudojimas 

• Puikus suvirinamumas 

• Laku padengtas paviršius 

• Tinkamas perdirbti      

      

Bandymai       
      

Patvirtinimai / standartai  

• Kokybės vadybos sistemos EN ISO 9001/14001 

• Atsparumas ugniai atitinka EN 13501-1 reikalavimus, E klasė   

  

Produkto duomenys      
       

Forma       
      

Išvaizda  

Paviršius: lygus      
      

Spalva  

Šviesiai pilka (labiausiai atitinka RAL 7047)  

Skalūno pilkumo (labiausiai atitinka RAL 7040) 

Švino pilkumo (Sika spalvos kodas 9500)  

Vario patina (Sika spalvos kodas 6525)  

Vario ruda (labiausiai atitinka RAL 8004)  

Eismo balta (labiausiai atitinka RAL 9016) 
 

Kitos spalvos, specialiai užsakius     
       

Pakuotė  

Priklausomai nuo užsakymo kiekio ir produkto dydžio produktai yra pakuojami ant padėklų arba dėžėse. 
       

Sandėliavimas      
       

Sandėliavimo sąlygos  

S PVC vamzdžių hidroizoliacija turi būti sandėliuojama sausoje patalpoje.  
        

Laikymo trukmė  

S PVC vamzdžių hidroizoliacijos galiojimas nesibaigia tinkamai sandėliuojant.  
        

Techniniai duomenys      
       

Medžiagos pagrindas  

Polivinilchloridas (PVC) 
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Gaminio nr. 
Vidinis 

skersmuo 

Rankovės 

aukštis 
Jungės dydis 

Medžiagos 

storis 
Spalva 

110437 77 mm 

380 mm 
300 mm x 300 

mm 
1,5 mm 

Šviesiai pilka 

(labiausiai 

atitinka RAL 

7047) 

110438 82 mm 

110439 92 mm 

110440 102 mm 

110441 112 mm 

110442 122 mm 

110443 132 mm 

110444 142 mm 

110445 152 mm 

110446 167 mm 
 

Kitas skersmuo specialiai užsakius 

Kitos spalvos žr. 1 psl.      
        

Siūlės kokybė / tipas  

Suvirinta naudojant aukšto dažnio metodą     
       

Informacija apie sistemą      
       

Sistemos struktūra  

Pagalbiniai produktai: - Įvairių dydžių vėdinimo vamzdžio dangtelis 

Suderinami gaminiai: - Sarnafil® G 410 tipas 

- Sarnafil® G 411 tipas 

- Sarnafil® G 476 tipas 

- Sarnafil® S 327 tipas 

- Sarnafil® S 328 tipas 

- Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGmA / SGK 
 

Naudojimo sąlygos / apribojimai     
        

Temperatūra  

S PVC vamzdžių hidroizoliaciją galima naudoti tik tose geografinėse platumose, kuriose vidutinė mėnesio 

temperatūra yra ne žemesnė kaip -50 °C. Naudojimo metu nuolatinė aplinkos temperatūra gali siekti iki + +50 °C. 
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Montavimo nurodymai      
       

Montavimo nurodymai  

Pagal galiojančias Sarnafil® ir Sikaplan® plokščiųjų hidroizoliacinių membranų montavimo instrukcijas.
        

Pastabos dėl montavimo / ribos  

Montavimo darbus gali atlikti tik Sika apmokyti stogų dengimo rangovai. S PVC vamzdžių hidroizoliacijos 

montavimui taikomos temperatūros ribos:      
 

Pagrindo temperatūra:  Min. -30 °C / maks. +60 °C 

Aplinkos temperatūra: Min. -20 °C / maks. +60 °C     
 

Kai kuriuos pagalbinius produktus, pvz., kontaktinius klijus / valiklius, 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.    
        

Duomenų pagrindas  

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

nepriklausančių nuo mūsų aplinkybių, faktiniai duomenys gali būti kitokie.  
        

Vietos apribojimai  

Turėkite omenyje, kad dėl konkrečių vietinių taisyklių, šio produkto eksploatacinės savybės įvairiose šalyse gali būti 

skirtingos. Tikslaus naudojimo sričių aprašymo ieškokite vietiniame produkto duomenų lape. 
        

Ekologijos, sveikatos apsaugos ir saugos informacija  

Produktą norint pateikti į rinką, jį transportuoti ar naudoti, pagal EB reglamento 1907/2006 31 straipsnį saugos 

duomenų lapas yra nereikalingas. Kai produktas naudojamas kaip nurodyta, supančiai aplinkai jis nekenkia. 
       

REACH  

Europos Bendrijos reglamentas dėl cheminių medžiagų ir jų saugaus naudojimo (REACH: EB 1907/2006) 

Šis produktas yra reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamentuojamas gaminys. Jame nėra medžiagų, kurios 

iš gaminio būtų specialiai išleidžiamos, jį naudojant normaliai ar numatytose priimtinose sąlygose. Todėl pagal 

Reglamento 7.1 straipsnį, gaminiuose esančioms medžiagoms registravimo reikalavimai netaikomi. 

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

(labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) iš Europos cheminių medžiagų agentūros išleisto kandidatų sąrašo.

       
     

Apsauginės priemonės  

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

Reikia laikytis vietinių saugos reikalavimų.     
       

Transportavimo klasė  

Produktas neklasifikuojamas kaip transportuoti pavojinga prekė.   
        

Šalinimas  

Medžiaga yra perdirbama. Pašalinti reikia laikantis vietinių taisyklių. 

Išsamesnės informacijos kreipkitės į Sika pardavimo organizaciją.   
        

Teisinė pastaba  
Teisinė pastaba: 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 

dėl bet kokių teisinių santykių kylančios atsakomybės. 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.
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