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Sika® BlackSeal®-1 

Sika
®
 BlackSeal

®
-1 

Sigilant pe bază de bitum 

Descrierea 
produsului 

Sigilant monocomponent pe bază de bitum. 

Domenii de utilizare ���� Sigilarea rosturilor de îmbinare la coşuri, luminatoare etc. 

���� Sigilarea fisurilor şi găurilor din hidroizolaŃia cu membrane bituminoase a 
acoperişurilor 

���� ReparaŃii la acoperişuri şi la jgheaburile pentru colectarea apei pluviale 

Caracteristici / Avantaje  ���� Aderă pe multe straturi suport ca beton, zidărie, lemn, metal, membrane 
bituminoase, membrane bituminoase cu polimeri etc. 

���� Nu necesită primer în  prealabil 

���� Gata de utilizare, uşor de aplicat 

���� Poate fi aplicat pe straturi suport neporoase umede. 

Date produs  

Form ă  

Culoare Negru 

Ambalare Cartuşe de 300 ml (12 cartuşe / cutie)  

Unipack-uri de 600 ml (20 unipack / cutie). 

Depozitare  

Condi Ńii de depozitare / 
Valabilitate 

12 luni de la data fabricaŃiei,  în ambalajul original, sigilat şi nedeteriorat, în 
atmosferă uscată, ferit de acŃiunea directă a soarelui la temperaturi între +10°C şi 
+25°C. 

Date tehnice  

Bază chimic ă Pe bază de bitum cu întărire în prezenta umidităŃii din mediu . 

Densitate 1.3 kg/l 

Timp de peliculizare Aproximativ 15 minute. 

Viteză de întărire 1 zi aprox. 2 mm ~ 2 mm după 24 ore (+23°C / 50% u.r.) 
3 zile aprox. 4 mm ~ 4 mm după 3 zile (+23°C / 50% u.r.) 

Capacitate de mi şcare 5% 

Con Ńinut solid 85% 

Propriet ăŃi de curgere < 3 mm 

Temperatura de serviciu De la -20°C la +70°C (c ăldură uscată). 

Informa Ńii despre  
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sistem 

Detalii de aplicare  

Calitatea stratului suport Fără defecŃiuni, curată, fără contaminanŃi ca praf, lapte de ciment, particule friabile, 
ulei şi grăsimi. 

Aplicare  

Condi Ńii / Limit ări  

Temperatura stratului 
suport 

+5°C min. / +40°C max. Produsul se aplic ă mai greu la temperaturi joase. 

Temperatura ambiental ă +5°C min. / +40°C max. Produsul se aplic ă mai greu la temperaturi joase. 

Instruc Ńiuni de 
aplicare  

Metode de aplicare / 
Unelte 

Pentru rosturi drepte şi curate, se protejează marginile acestuia cu bandă de 
protecŃie. Sigilantul se aplică manual sau cu pistolul cu aer comprimat evitându–se 
ocluziile de aer. Se finisează cu spatula în formă uşor concavă. Se netezeşte dacă 
este necesar, folosind apă curată la care s-au adăugat câteva picături de detergent                                                                                     
Se înlătură banda de protecŃie cât timp sigilantul este încă moale, înainte de a 
începe să se întărească. 

CurăŃirea uneltelor Se curăŃă toate sculele şi echipamentele de aplicare a chitului cu Colma Cleaner 
imediat după utilizare. Materialul întărit se poate înlătura numai mecanic. 

Note despre aplicare / 
Limit ări 

Nu este recomandat pentru îmbinări aflate în imersie! 

Note Toate datele tehnice din fişele tehnice se bazează pe teste de laborator. Datele 
reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru. 

Informa Ńii 
referitoare la 
sănătate şi 
siguran Ńă 

InformaŃii detaliate referitoare la siguranŃa utilizării, depozitarea şi decantarea 
substanŃelor chimice, precum şi măsuri de precauŃie: informaŃii fizice, toxice şi 
ecologice pot fi obŃinute din fişa de protecŃie de siguranŃa a produsului. 

Dispozi Ńii legale  

 

InformaŃiile şi, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika, sunt date cu bună credinŃă, pe baza cunoştinŃelor actuale 
ale Sika şi a experienŃei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele 
sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiŃiile considerate normale în 
fişa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferenŃele dintre materiale, straturi 
suport şi condiŃii efective de lucru pe şantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o 
garanŃie cu privire la vandabilitatea sau funcŃionalitatea unui anumit material într-un 
anumit scop. Orice informaŃii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite de 
persoane neautorizate, exclud orice obligaŃie din partea Sika. Utilizatorul produsului 
trebuie să testeze dacă produsul este potrivit pentru cerinŃele sale. Sika îşi rezervă 
dreptul de a schimba proprietăŃile produselor sale. Drepturile de proprietate ale 
terŃilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condiŃiilor 
generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte 
întotdeauna cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a 
cărei copie se livrează la cerere. 
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Sika Romania SRL 

Brasov 500450 

Str. Ioan Clopotel Nr 4 

Tel:+40 268 311 377 

Fax:+40 268 325 513 
CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI  

 

  

 

 


