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Sikaflex® -406 KC 
 

Poliuretaninis savaime išsilyginantis aukštų eksploatacinių savybių hermetikas  

su stingimą greitinančiu priedu 

 

 
Aprašymai  

Sikaflex® -406KC yra 1 komponento savaime išsilyginantis grindų siūlių hermetikas su stingimą greitinančiu priedu, 

pasižymintis dideliu mechaniniu ir cheminiu atsparumu. Greitas ir tolygus viso hermetiko stingimas pasiekiamas, 

pridėjus Sikaflex®-406 KC Booster. Sikaflex®-406 KC yra specialiai skirtas elastingoms siūlėms suformuoti tarp 

bėgių ir šalia esančių paviršių bei Icosit KC produktų. 

 

Naudojimo sritys 

Sikaflex®-406 KC gali naudoti tik patyrę profesionalai. 

• Jungiamosios siūlės tarp plieno, tam tikro tipo asfalto, betono, granito, bėgių kelių konstrukcijose esančių 

bėgių, keliuose ir grindyse. 

• Deformacinės siūlės kelių ir oro uostų šaligatviuose, pėsčiųjų ir automobilių eismo zonose bei kitose vietose, 

kur turi greitai prasidėti eismas. 

  

Savybės / Privalumai 

• Galimybė deformuotis ±25 % 

• Mažos apkrovos siūlės kraštuose 

• Labai didelis mechaninis ir cheminis atsparumas, pvz., dyzeliniams ir aviaciniams degalams. 

• Per įleistas ir apibarstytas siūles eismas gali prasidėti po 3 valandų. 

 

Patvirtinimai / Sertifikatai 

• CE ženklinimas ir eksploatacinių savybių deklaracija pagal EN 15651-4 Pastatų ir pėsčiųjų takų nekon-

strukciniai sandarikliai. Pėsčiųjų takų sandarikliai 

• CE ženklinimas ir eksploatacinių savybių deklaracija pagal EN 14188-2. Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 

dalis.  Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

• Eksploatacinių savybių bandymas pagal DIN EN 15651-4:2012-09, Sikaflex®-406 KC, SKZ, bandymo 

ataskaitos Nr. 131282/18-ll 

• Eksploatacinių savybių bandymas pagal DIN EN 14188-2:2005-03, Sikaflex®-406 KC, SKZ, bandymo 

ataskaitos Nr. 131282/18-l  

 

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ 
 

Sudėtis   

i-Cure® technologiją naudojantis poliuretanas su stingimą pagreitinančia Sika® Booster technologija 

 

Pakuotė  

Sikaflex®-406 KC  Konteineris: 10 l  

Sikaflex®-406 KC Booster  150 ml folijos pakelis 45 folijos pakeliai dėžėje  

 

Spalva  

Klausti pas tiekėją. 

 

Laikymo trukmė  

Sikaflex®-406 KC 12 mėnesių nuo pagaminimo datos     

Sikaflex®-406 KC Booster 12 mėnesių nuo pagaminimo datos   

   

Sandėliavimo sąlygos  

Produktas turi būti teisingai saugomas originalioje, neatidarytoje ir  

nepažeistoje pakuotėje, sausoje aplinkoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Visuomet pasižiūrėkite į pateiktą ant 

pakuotės informaciją. 
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Tankis  

Sikaflex®-406 KC  ~1,40 kg/l      (ISO 1183-1) 

Sikaflex®-406 KC Booster  ~1,15 kg/l   

Mišinys  ~1,40 kg/l  

 

Produkto deklaracija  

PW EXT-INT CC     (EN 15651-4) 

EN 14188-2 

 

TECHNINĖ INFORMACIJA 
 

Kietumas pagal Šorą A  

~28 (po 28 dienų) su Sikaflex®-406 KC Booster   (ISO 868) 

~16 (po 8 valandų) su Sikaflex®-406 KC Booster   (ISO 868) 

  

Kertamasis tempimo modulis  

~0,45 N/mm2 esant 100 % pailgėjimui (23 °C) su Sikaflex®-406 KC Booster (ISO 8339) 

  

Trūkimo ištįsa 

~700 % su Sikaflex®-406 KC Booster    (ISO 37) 

 

Tamprusis grįžimas  

~90 % su Sikaflex®-406 KC Booster    (ISO 7389) 

 

Atsparumas plyšio sklidimui  

~8,0 N/mm2 su Sikaflex®-406 KC Booster    (ISO 34) 

 

Deformacijos geba  

±25 % su Sikaflex®-406 KC Booster    (ISO 9047) 

±35 % su Sikaflex®-406 KC Booster    (EN 14188-2) 

 

Cheminis atsparumas  

Atsparus vandeniui, jūros vandeniui, atskiestiems šarmams, cemento skiediniui ir vandenyje ištirpdytai plovimo 

priemonei, trumpą laiką atsparus dyzelinui, alyvai ir aviaciniams degalams (EN 14187-6, žr. SKZ bandymų ataskaitą 

pagal EN 14188-2). 

Sikaflex® PRO-406 nėra atsparus alkoholiams, organinėms rūgštims, kon-centruotiems šarmams ir koncentruotoms 

rūgštims bei angliavandeniliams, išskyrus anksčiau išvardintus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Sika 

techninio aptarnavimo padalinį. 

 

Eksploatacijos temperatūra  

nuo -40 °C iki +80 °C 

 

Siūlės konstrukcija  

Grindyse ir šaligatviuose esančios deformacinės siūlės atitinka Sika® metodo aprašymą „Grindų ir specialių siūlių 

hermetizavimas“. 

Apie bėgių jungiamąsias siūles skaitykite Sika® metodo aprašyme „Bėgių ir tramvajų kelių hermetizavimas“. 

 

INFORMACIJA APIE NAUDOJIMĄ 
 

Maišymo santykis  

Sikaflex®-406 KC : Sikaflex®-406 KC Booster 100 : 1,5 tūrio % 

 

Sąnaudos  

Grindyse ir šaligatviuose esančios deformacinės siūlės atitinka Sika® metodo aprašymą „Grindų ir specialių siūlių 

hermetizavimo metodo aprašymas. Kelių ir šaligatvių siūlės.“ 

Apie bėgių jungiamąsias siūles skaitykite Sika® metodo aprašyme „Kelių konstrukcijoje esančių bėgių 

hermetizavimas“. 
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Pakloto medžiaga  

Grindyse ir šaligatviuose esančios deformacinės siūlės atitinka Sika® metodo aprašymą „Grindų ir specialių siūlių 

hermetizavimas“. 

Apie bėgių jungiamąsias siūles skaitykite Sika® metodo aprašyme „Kelių konstrukcijoje esančių bėgių 

hermetizavimas“. 

 

Aplinkos oro temperatūra  

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

 

Pagrindo temperatūra  

nuo +5 °C iki +40 °C 

 

Tinkamumo trukmė  

~20 min (23 °C / 50 % sant. dr.) su Sikaflex®-406 KC Booster 

 

Stingimo trukmė  

~24 valandos visoms mechaninėms savybėms pasiekti su Sikaflex®-406 KC Booster. 

Kai paviršius apibarstomas kvarciniu smėliu, per įleistines siūles guminėmis padangomis galima važinėti maždaug 

po 2 valandų (+23 °C / 50 % sant. dr.). Naudojant su Sikaflex®-406 KC Booster, paviršius tampa nelipnus maždaug 

po 3,5 valandų (+23 °C/50 % sant. dr.).     

      

Nebelimpa  

Be smėlio ~3,5 val. (+23 °C)  

Su smėliu ~1 val. (+23 °C) 

 

NAUDOJIMO NURODYMAI 
 

Pagrindo paruošimas 

Pagrindas turi būti švarus, sausas (betonas: drėgnas / šlapias / sausas), tvirtas, be alyvų ir tepalų, dulkių, cemento 

pieno ir palaidų ar trapių dalelių. 

Prieš panaudojant bet kokius aktyvatorius, gruntus ar hermetiką, nuo visų paviršių reikia pašalinti visas dulkes, 

atšokusias ir purias medžiagas. 

Siekiant užtikrinti optimalų sukibimą ir naudojant tokiose kritinėse, aukštų eksploatacinių savybių reikalaujančiose 

aplinkose, kaip bėgių jungiamosios siūlės, labai apkrautos siūlės, labai nepalankių oro sąlygų poveikis ar 

panardinimas į vandenį, reikia taikyti toliau aprašytas gruntavimo ir (arba) paruošimo procedūras. 

 

Betonas, plienas, nerūdijantysis plienas ir asfaltas (pagal EN 13108-1 ir EN 13108-6) 

Šviežiai nupjauto asfalto jungiamąjį paviršių turi sudaryti bent 50 % užpildo ir jį reikia nugruntuoti su Sika® Primer-

115 arba Sika® Primer-3 N. Daugiau informacijos apie naudojimą ir oro pasišalinimo trukmę ieškokite atitinkamo 

paruošimui naudojamo produkto duomenų lape. 

 

Drėgnas arba šviežias betonas 

Reikia nugruntuoti su Sikadur®-32 Normal; apie tai skaitykite produkto duomenų lape. Išsamesnės informacijos, 

ypač tada, kai Sikaflex®-406 KC naudojate ant asfalto, gumos ar EPDM, kreipkitės į vietinius Sika techninio 

aptarnavimo padalinius. 

Pastaba: Gruntai ir aktyvatoriai skatina sukibimą, bet jie nepadeda, kai siūlė būna prastai paruošta ir (arba) nuvalyta. 

Gruntai taip pat pagerina ilgalaikį hermetizuotos siūlės sukibimą. Taip pat peržiūrėkite šiuos dokumentus: 

• Sika® metodo aprašymas „Kelių konstrukcijoje esančių bėgių siūlių hermetizavimas su Sikaflex®-406 KC“ 

• Sika® metodo aprašymas „Kelių ir šaligatvių siūlių hermetizavimas su Sikaflex®-406 KC“ 

 

Maišymas 

Maišyti reikia elektriniu maišytuvu su U formos maišymo mente (~600 aps./min.). Prieš pridedant Sikaflex®-406 KC 

Booster, medžiagą, priklausimai nuo jos temperatūros, reikia maždaug 60–90 sekundžių pamaišyti. Į Sikaflex®-406 

KC supilkite Sikaflex®-406 KC Booster ir nesustodami maišykite 2–3 minutes – kol gausis tolygios spalvos mišinys. 

Kad nebūtų įtrauktas oras, nemaišykite per daug. 
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Naudojimo metodas / įrankiai 

Griežtai laikykitės metodų aprašymuose, naudojimo instrukcijose ir darbinėse instrukcijose aprašytų montavimo 

procedūrų, kurias reikia pakoreguoti pagal vietoje esančias faktines sąlygas. 

Siūlės paklotas 

Po tinkamo pagrindo paruošimo iki reikiamo gylio įstatykite tinkamą pakloto strypelį. 

Gruntavimas 

Siūlės paviršius nugruntuokite taip, kaip rekomenduojama pagrindo paruošimo nurodymuose. Kad siūlės pagrinde 

nesusidarytų balutės, nenaudokite per didelio grunto kiekio. 

  

Panaudojimas 

Sikaflex®-406 KC į siūlę supilkite taip, kad jis visiškai priglustų prie siūlės šonų ir kad nebūtų įtrauktas oras. 

 

Įrangos valymas 

Visus įrankius ir įrangą po darbo nedelsdami nuvalykite valikliu Sika® Remover-208. Sukietėjusią medžiagą galima 

pašalinti tik mechaniškai. Odai valyti naudokite Sika® Cleaning Wipes-100. 

 

Kita informacija 

• Paruošimo hermetizavimui ir jungimui lentelė 

• Sika® metodo aprašymas: „Kelių konstrukcijoje esančių bėgių siūlių hermetizavimas su Sikaflex®-406 KC“ 

• Sika® metodo aprašymas: „Kelių ir šaligatvių siūlių hermetizavimas su Sikaflex®-406 KC“ 

• Sika® metodo aprašymas: „Siūlių priežiūra, valymas ir atnaujinimas“ 

 

Svarbios pastabos 

• Sikaflex®-406 KC negalima naudoti, esant > 3 % nuolydžiui. 

• Dėl naudojimo metu atsirandančio cheminių me-džiagų, aukštų temperatūrų ir (arba) UV spindulių poveikio 

gali pasikeisti spalva (ypač balta). Šis poky-tis yra tik estetinis ir neturi neigiamos įtakos pro-dukto 

eksploatacinėms savybėms ar ilgaamžiškumui. 

• Sikaflex®-406 KC 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“). Optimalūs rezultatai gaunami tada, kai hermetikui 

pirmiausia leidžiama visiškai sustingti. 

• Pastaba: neelastingų dažų sistemos gali pabloginti hermetiko elastingumą ir dažų plėvelė gali sutrūkinėti. 

Priklausomai nuo naudojamų dažų tipo, gali pasireikšti plastifikatoriaus migracija ir dėl to dažų paviršius 

gali tapti „lipnus“. 

• Kol Sikaflex®-406 KC neišbandėte pagal ISO 16938, jo nenaudokite ant natūralaus akmens. 

• Nenaudokite konstrukciniam įstiklinimui ar kaip stiklo hermetiko. 

• Nenaudokite ant bitumo pagrindų, natūralios gumos, EPDM gumos ar kitų statybinių medžiagų, iš kurių gali 

išsiskirti alyvos, plastifikatoriai ar tirpikliai ir neigiamai paveikti hermetiką. 

• Nenaudokite ant bitumo pagrindų, natūralios gumos ar kitų statybinių medžiagų, iš kurių gali išsiskirti aly-

vos, plastifikatoriai ar tirpikliai ir neigiamai paveikti hermetiką. Jeigu šio tipo medžiagos turi tiesioginį sąlytį 

su Sikaflex®-406 KC, prieš naudojimą reikia patikrinti jų suderinamumą. Specifinių patarimų kreipkitės į 

Sika techninio aptarnavimo padalinius. 

• Sikaflex®-406 KC nenaudokite hermetizuoti siūlių plaukimo baseinuose ir aplink juos. 

• Nesustingusį Sikaflex®-406 KC saugokite nuo alkoholio turinčių produktų, nes jis gali pabloginti stingimo 

reakciją. 

• Sikaflex®-406 KC nėra atsparus alkoholiams, organinėms rūgštims, koncentruotiems šarmams ir 

koncentruotoms rūgštims bei angliavandeniliams, išskyrus anksčiau išvardintus. 

  

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 deklaruotieji duomenys ir rekomenduojamas 

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

vietiniame produkto duomenų lape. 
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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 dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   

 

UAB „Profesionalios technologijos“ 

A.Juozapavičiaus pr. 21 – 62, Kaunas 45256 

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

info@protec.lt                     www.protec.lt  
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