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Sistemul Sikadur-Combiflex® SG

Sistemul Sikadur-Combiflex
®
 SG 

Sistem de înaltă performanŃă pentru etanşarea rosturilor 

Descrierea 
produsului 

Sistem de înaltă performanŃă pentru etanşarea rosturilor de construcŃie, de dilataŃie 
şi de legătură, precum şi pentru sigilarea fisurilor. Aplicat pe rost, permite mişcarea 
amplă şi neregulată pe mai multe direcŃii, menŃinând în acelaşi timp calitatea 
deosebită a etanşării. 

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG este alcătuit dintr-o bandă hidroizolantă realizată 
din poliolefină modificată, flexibilă (FPO),  cu aderenŃă deosebită şi o gamă diversă 
de adezivi speciali Sikadur®.  

Utiliz ări Sistem de etanşare pentru rosturile de dilataŃie, de construcŃie şi de legătură, 
precum şi pentru fisurile din: 

���� Tuneluri şi apeducte 

���� Centrale hidro-electrice şi amenajări hidro-energetice 

���� StaŃii de tratare a apelor uzate 

���� Subsoluri şi fundaŃii 

���� Structuri de retenŃie a apei şi rezervoare de apă potabilă 

���� În jurul conductelor de fier, oŃel şi beton 

���� Piscine 

 
Sigilarea: 

���� Rosturilor cu mişcare extremă 

���� Îmbinărilor dintre tronsoanele construcŃiilor unde se preconizează tasări 
diferenŃiate ale terenului 

���� Fisurilor 

 

Repararea/refacerea sistemelor existente de etanşare a rosturilor, care prezintă 
pierderi de apă, prevăzute cu: 

���� Benzi de rost din PVC sau cauciuc 

���� Alte materialele de etanşare a rosturilor (chituri, cordoane hidrofilice expandabile, 
etc.) 
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Caracteristici/Avantaje ���� AderenŃă deosebită, fără a necesita activare la locul de punere în operă 

���� Aplicare uşoară 

���� Sistem adecvat atât pentru suprafeŃele din beton uscate, cât şi umede 

���� Flexibilitate sporită 

���� Se comportă bine într-un ecart extins de temperaturi 

���� AderenŃă excelentă pe multe tipuri de materiale 

���� Rezistent la intemperii şi la apă 

���� Aplicare cu adezivi având grad de întărire normal sau rapid 

���� Rezistent la penetrarea rădăcinilor 

���� RezistenŃă bună la multe soluŃii chimice 

���� Sistem adaptabil, corespunzător multor situaŃii dificile 

Testări  

Aprob ări/Standarde Hygiene Institut (Institutul German de Igienă): Raport de testare Nr. K-178989-09 - 
Compatibilitate cu apa potabilă, conform Directivei KTW a AgenŃiei Federale de 
Mediu (UBA) din Germania, Iulie 2009.  
 

Determinarea rezistenŃei la penetrarea rădăcinilor în conformitate cu SpecificaŃia 
Tehnică a Comitetului European de Standardizare - CEN/TS 14416:2005 (Bariere 
geosintetice - Metode de testare pentru determinarea rezistenŃei la rădăcini). 

Caracteristicile 
produsului  

Forma  

Aspect/Culori Benzi Sikadur-Combiflex®
 SG-10/-20 P:  

Membrane flexibile de culoare gri deschis. 

Benzi Sikadur-Combiflex®
 SG-10/-20 M:  

Membrane flexibile de culoare gri deschis, cu bandă centrală de protecŃie de 
culoare roşie. 
 

Adezivi Sikadur-Combiflex®
 CF Adhesive şi Sikadur®-31 CF: Gri deschis. 

 

Sikadur®-31 DW: Gri. 

Ambalare 1. Pachet complet - Sistem Sikadur-Combiflex®
 SG (set gata pregătit pentru 

utilizare, care conŃine): 
- 6 kg adeziv Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Tip Normal 
- 6 m bandă Sikadur-Combiflex® SG-10 M 150 (grosime 1 mm, lăŃime 15 cm) 
- 1 kg Sika® Colma Cleaner (solvent pentru curăŃarea uneltelor) 
 
2. Adeziv Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive sau Sikadur®-31 CF: 
- unităŃi predozate de 6 kg (A+B), gata pregătite pentru utilizare (numai pentru 
Sikadur®-31 CF) 
- componenta A în ambalaj de 20 kg 
- componenta B în ambalaj de 10 kg 
 
3. Sikadur®-31 DW: 
- unităŃi predozate de 6 kg (A+B), gata pregătite pentru utilizare 
- componenta A în ambalaj de 30 kg 
- componenta B în ambalaj de 10 kg 
 
4. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10 P: 
Grosime: 1 mm 
LăŃimi: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 şi 200 cm 
Role de 25 m 
 
5. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-20 P: 
Grosime: 2 mm 
LăŃimi: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 şi 200 cm 
Role de 25 m 
 
6. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10 M (cu bandă centrală de protecŃie de culoare 
roşie): 
Grosime: 1 mm 
LăŃimi: 10, 15, 20, 25 şi 30 cm 
Role de 25 m 
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7. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-20 M (cu bandă centrală de protecŃie de culoare 
roşie): 
Grosime: 2 mm 
LăŃimi: 15, 20, 25 şi 30 cm 
Role de 25 m 
 

Depozitare  

Condi Ńii de depozitare / 
Valabilitate 

Adezivii Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF  şi Sikadur®-31 DW: 
24 luni de la data fabricaŃiei, dacă se depozitează corespunzător, în ambalajele 
originale nedeschise, nedeteriorate şi sigilate, în mediu uscat şi la temperaturi 
cuprinse între +5°C şi +30°C. 

Benzile Sikadur-Combiflex®
 SG-10/-20 P: 

36 luni de la data fabricaŃiei, dacă se depozitează corespunzător, în ambalajele 
originale nedeschise, nedeteriorate şi sigilate, în mediu uscat şi la temperaturi 
cuprinse între +5°C şi +30°C. Rolele începute şi neprotejate, trebuie folosite în 
interval de max. 2 luni de la desfacere. 

Benzile Sikadur-Combiflex®
 SG-10/-20 M (cu bandă centrală de protecŃie de culoare 

roşie): 
12 luni de la data fabricaŃiei, dacă se depozitează corespunzător, în ambalajele 
originale nedeschise, nedeteriorate şi sigilate, în mediu uscat şi la temperaturi 
cuprinse între +5°C şi +30°C. Rolele începute şi neprotejate, trebuie folosite în 
interval de max. 2 luni de la desfacere. 

Date tehnice  

Baza chimic ă Adezivii Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF  şi Sikadur®-31 DW: 
Răşini epoxidice bicomponente, modificate, saturate, fără solvenŃi. 

Benzile Sikadur-Combiflex® SG: 
Poliolefină modificată, flexibilă (FPO), cu aderenŃă deosebită. 

Temperatura de 
exploatare 

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG: 
Min. -30°C ÷ max. + 40°C în mediu umed 
Min. -30°C ÷ max. + 60°C în mediu uscat  
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Propriet ăŃi mecanice / 
fizice 

 

For Ńa de aderen Ńă Sistemul Sikadur-Combiflex® SG (bandă Sikadur-Combiflex® SG lipită cu adeziv 
Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive) 

Stratul suport ForŃa de aderenŃă 

Beton (uscat) > 2 N/mm2 (rupere prin beton) 

Beton (mat / umed) > 2 N/mm2 (rupere prin beton) 

OŃel (sablat) > 5 N/mm2 
 

 

Rezisten Ńa la exfoliere 

 

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG: 

Testare Sistem Sika®: Benzile Sikadur-Combiflex® SG lipite între ele cu adezivi 
Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF sau Sikadur®-31 DW. 

Rezultate:    RezistenŃă:   > 6 N/mm (pentru benzile de 2 mm grosime) 

                     RezistenŃă:   > 4 N/mm (pentru benzile de 1 mm grosime) 

 

Rezisten Ńa 
 

Rezisten Ńa chimic ă Sistemul Sikadur-Combiflex® SG (bandă Sikadur-Combiflex® SG, lipită cu adezivi 
Sikadur®-Combiflex® Adhesive, Sikadur®-31 CF sau Sikadur®-31 DW) rezistă: 

- Pe termen lung la: 
Apă, lapte de var, lapte de ciment, apă de mare, soluŃii saline, ape uzate menajere, 
bitum (în conformitate cu SR EN 1548), acoperiri pe bază de emulsii bituminoase 
(eventual vopseluri), etc. 

- Temporar la: 
Combustibil lichid uşor, motorină, baze diluate (alcali diluaŃi) şi acizi minerali, etanol, 
metanol, benzină, etc. 

Aceste indicaŃii privind rezistenŃa chimică pot fi utilizate pentru a stabili dacă 
sistemul de etanşare Sikadur-Combiflex® SG este cel adecvat. În ceea ce priveşte 
rezistenŃa chimică specifică pe termen scurt, vă rugăm să consultaŃi departamentul 
nostru tehnic. 

Informa Ńii privind 
sistemul 

 

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG constă 
dintr-o bandă de etanşare flexibilă Sikadur-
Combiflex® SG şi un adeziv epoxidic 
Sikadur®. 

Sunt disponibile două tipuri de benzi 
flexibile: 

- Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M:  
  cu bandă centrală longitudinală de    
protecŃie, de culoare roşie; se utilizează în 
general la rosturile cu mişcare.  

- Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P: 
  fără bandă centrală roşie, de protecŃie. 

                                                                  

 

Sunt disponibile trei tipuri de adezivi 
epoxidici Sikadur®: 

- Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive (tip 
Normal şi Rapid) 

- Sikadur®-31 CF (tip Normal, Rapid şi 
Slow) 

- Sikadur®-31 DW (utilizat în general la 
contactul cu apa potabilă)  

Structura sistemului 

Observa Ńie: Configura Ńia sistemului, a şa 
cum este descris ă mai sus, trebuie 
respectat ă în totalitate şi nu poate fi 
modificat ă.  
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Detalii privind 
aplicarea  

Consumul Consumul de adeziv Sikadur®-Combiflex® Adhesive, Sikadur®-31 CF sau Sikadur®-
31 DW la metru liniar de banda Sikadur-Combiflex® SG: 

LăŃimea benzii Grosimea benzii Consumul de adeziv* 

10 cm 1 mm ~ 0,7 kg/m 

15 cm 1 mm ~ 1,0 kg/m 

20 cm 1 mm ~ 1,2 kg/m 

15 cm 2 mm ~ 1,1 kg/m 

20 cm 2 mm ~ 1,4 kg/m 

25 cm 2 mm ~ 1,7 kg/m 

30 cm 2 mm ~ 2,0 kg/m 

*Consumul poate varia în funcŃie de condiŃiile din şantier (rugozitatea suprafeŃei, 
dimensiunea agregatelor, etc.) 

Calitatea stratului suport Beton, piatră, mortar, tencuială: 
Stratul suport trebuie să fie curat, fără urme de ulei, grăsime, lapte de ciment sau 
particule friabile. Vârsta minimă a betonului: 3-6 săptămâni, în funcŃie de condiŃiile 
mediului ambiant. 

OŃel pentru construcŃii OB37, oŃel-V2A (WN 1.4301): 
Curat, fără urme de ulei, grăsime, rugină şi exfolieri. 

Poliester, răşini epoxidice, materiale ceramice, sticlă: 
Curat, fără urme de ulei şi grăsime. 

Pregătirea stratului 
suport 

Beton, piatră, mortar, tencuială: 
Sablare sau alte metode mecanice echivalente, urmate de îndepărtarea completă a 
prafului prin aspirare sau suflare. 

OŃel pentru construcŃii OB37: 
Sablare sau alte metode mecanice echivalente, urmate de îndepărtarea completă a 
prafului prin aspirare sau suflare. În timpul execuŃiei lucrărilor pregătitoare evitaŃi 
condiŃiile de formare a punctului de rouă. 

OŃel-V2A (WN 1.4301): 
Polizare uşoară, urmată de îndepărtarea completă a prafului prin aspirare sau 
suflare. În timpul execuŃiei lucrărilor pregătitoare evitaŃi condiŃiile de formare a 
punctului de rouă. 

Poliester, răşini epoxidice, materiale ceramice, sticlă: 
Asperizare uşoară, urmată de îndepărtarea completă a prafului prin aspirare sau 
suflare. A nu se aplica pe straturi suport siliconate. În timpul execuŃiei lucrărilor 
pregătitoare evitaŃi condiŃiile de formare a punctului de rouă. 
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Condi Ńii de aplicare/ 
Limit ări  

Temperatura stratului 
suport 

Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive şi Sikadur®-31 CF: 

Tip Lent (S - Slow):                  de la +25°C la +45°C                                                                                                                                                                                                         
Tip Rapid (R - Rapid):                           de la +   5°C la +15°C 
Tip Normal (N - Normal):        de la +10°C la +30° C 
 

Sikadur®-31 DW: 

De la +10°C la +30°C 

Temperatura mediului 
ambiant 

Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive şi Sikadur®-31 CF: 

Tip Lent (S - Slow):                  de la +25°C la +45°C                                                                                                                                                                                   
Tip Rapid (R - Rapid):                            de la +   5°C la +15°C 
Tip Normal (N - Normal):        de la +10°C la +30° C 
 

Sikadur®-31 DW: 

De la +10°C la +30°C 

Umiditatea stratului 
suport 

Straturi suport cimentoase: 

De la uscat, până la cel mult umed mat. 
Când se aplică pe beton umed mat, adezivul trebuie bine masat pe stratul suport. 

Umiditatea relativ ă a 
aerului 

Max. 85% (la +25°C) 

Punctul de rou ă EvitaŃi formarea condensului. 

Stratul suport trebuie să aibă cu cel puŃin 3°C peste temperatura punctului de rou ă. 

Instruc Ńiuni de 
aplicare  

Amestecul Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive şi Sikadur®-
31 CF: 

Componentele A : B = 2 : 1 părŃi de greutate 
sau de volum. 

 

Sikadur®-31 DW: 

Componentele A : B = 3 : 1 părŃi de greutate 
sau de volum. 

 

UnităŃi pre-dozate: 
AmestecaŃi împreună componentele A+B 
pentru cel puŃin 2 minute, cu un mixer ataşat la 
o bormaşină electrică cu turaŃie lentă (max. 500 
rpm), până când consistenŃa materialului devine 
moale iar culoarea acestuia va fi uniformă, gri. 
În timpul amestecării evitaŃi antrenarea aerului 
în material. TurnaŃi apoi întregul amestec într-
un recipient curat şi amestecaŃi-l pentru încă 
aprox. 1 minut cu viteză redusă, pentru a 
menŃine la minim conŃinutul de aer antrenat în 
material. AmestecaŃi numai cantitatea care 
poate fi aplicată pe durata timpului de punere în 
operă prescris.  
 
 
CantităŃi mari, vrac: 
Înainte de orice, amestecaŃi temeinic fiecare 
componentă în parte. AdăugaŃi componentele, 
în proporŃiile corecte, într-un recipient de 
amestecare şi amestecaŃi corect, cu un mixer 
electric, la viteză redusă, conform instrucŃiunilor 
prezentate mai sus pentru cazul folosirii 
unităŃilor pre-dozate. 
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Alegerea dimensiunilor benzii: 
Alegerea dimensiunilor corecte ale benzilor (grosime şi lăŃime) şi a tipului adecvat 
de adeziv Sikadur® depind de performanŃele care se doresc a fi atinse. Dacă este 
necesar, solicitaŃi consultanŃă tehnică. Benzile de 1 mm grosime sunt indicate 
pentru etanşarea rosturilor expuse doar la solicitări uşoare. 
 
ElongaŃia permanentă maximă admisă: 
- bandă 1 mm:                  10% din lăŃimea nelipită a benzii (zona centrală) 
- bandă 2 mm:                  25% din lăŃimea nelipită a benzii (zona centrală) 
 
Notă: Pentru mişcări mai ample, amplasaŃi şi fixaŃi banda formând o cută pe 
lungimea rostului, de forma unei lire îngropate în rost. 
 
Aplicarea benzii: 
 

În caz de murdărire, curăŃaŃi suprafaŃa benzilor 
Sikadur-Combiflex® SG cu o cârpă uscată sau 
umedă. Pentru curăŃare folosiŃi apă, nu 
solvent .  
 

VerificaŃi benzile Sikadur-Combiflex® SG pentru 
a identifica eventualele deteriorări survenite pe 
durata depozitării sau a transportării (de 
exemplu: zgârieturi adânci) şi îndepărtaŃi 
porŃiunile critice, dacă este necesar. 
 

Notă: Nu este necesar ă activarea benzilor în 
şantier, prin aplicarea de solu Ńii chimice 
speciale sau primere pe suprafa Ńa lor. 
 
În cazul rosturilor de dilataŃie sau a fisurilor               
> 1 mm, zona centrală a benzii nu trebuie să fie 
lipită de substrat. În această situaŃie, înainte de 
aplicarea adezivului aplicaŃi benzi de mascare 
pe linia rostului / fisurii şi în lateral, de-o parte şi 
de alta a acesteia. 
 

AplicaŃi adeziv bine amestecat Sikadur® de-o 
parte şi de alta a rostului / fisurii, pe suportul 
pregătit în prealabil, folosind o mistrie adecvată. 
Dacă suportul de beton este umed, presaŃi bine 
adezivul pe acesta. Grosimea stratului de 
adeziv trebuie să fie de 1 – 2 mm, iar lăŃimea de 
fiecare parte a rostului va fi de cel puŃin             
40 mm. 
 

Înainte de aplicarea benzii Sikadur-Combiflex® 

SG îndepărtaŃi banda de mascare din zona 
centrală a (de pe linia) rostului de dilataŃie / 
fisurii. 
 

 

Metoda de aplicare / 
Unelte 

AplicaŃi banda Sikadur-Combiflex® SG în timpul 
prescris de lucrabilitate a adezivului. ApăsaŃi 
banda cu fermitate fără a prinde aer în adeziv, 
folosind o rolă adecvată. Adezivul trebuie să 
iasă de-o parte şi de cealaltă a benzii ~ 5 mm. 
 
În cazul rosturilor de dilataŃie / fisurilor > 1 mm, 
aplicaŃi banda Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M 
cu banda centrală roşie de protecŃie îndreptată 
în sus. 
 
În cazul rosturilor cu mişcare amplă, plasaŃi 
banda formând o cută asemenea unei lire în 
rost. 
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Pentru montarea suspendată (deasupra capului: pe plafoane, bolŃi, etc.) sau în alte 
poziŃii dificile, banda poate fi susŃinută temporar pe poziŃie cu adeziv Sika® Trocal 
Adhesive C-705. Acest adeziv poate fi însă aplicat numai pe zona centrală a benzii, 
nu şi pe zonele laterale care urmează să fie lipite cu unul dintre adezivii epoxidici 
Sikadur®-Combiflex® Adhesive, Sikadur®-31 CF sau Sikadur®-31 DW. 
 
 
 
 
LăsaŃi ca stratul de bază al adezivului Sikadur®-
Combiflex® Adhesive, Sikadur®-31 CF sau 
Sikadur®-31 DW să se întărească uşor înainte 
de  aplicarea stratului de suprafaŃă. AplicaŃi 
adezivul cu o grosime de ~ 1 mm, formând de-o 
parte şi de alta a rostului / fisurii o acoperire 
care se subŃiază treptat până la dispariŃie spre 
marginile laterale. 
 
 

 
 
 

Ulterior se îndepărtează banda roşie din zona 
centrală şi benzile laterale de mascare, pentru a 
scoate în evidenŃă estetica şi corectitudinea 
execuŃiei detaliului. 
 
 
 
 

 

 
Stratul de adeziv de la suprafaŃă poate fi finisat cu o pensulă, folosind un detergent 
diluat.   
Înainte de finisare aşteptaŃi însă începerea întăririi adezivului.  
 
Notă: Nu folosi Ńi detergent dac ă urmează să se aplice supra-acoperiri. 
 
La etanşarea rosturilor de construcŃie sau a fisurilor până la 1 mm lăŃime, banda 
poate fi acoperită complet cu adeziv Sikadur®-Combiflex® Adhesive, Sikadur®-31 
CF sau Sikadur®-31 DW, care asigură astfel suplimentar şi o protecŃie mecanică. În 
aceste cazuri banda Sikadur-Combiflex®  SG trebuie aplicată cu banda centrală 
longitudinală roşie îndreptată în jos.  
 
 
Îmbinarea benzilor Sikadur-Combiflex® SG: 
 

Capetele benzilor se îmbină prin sudare cu aer 
cald. Zona de sudur ă trebuie preg ătită în 
prealabil, asperizând-o prin frecare cu un 
şmirghel. 
 

Asperizarea benzii se execut ă numai pe 
suprafa Ńa de sudare, în caz contrar lipirea 
uniform ă cu adeziv putând fi afectat ă în 
sens negativ.  
 
Suprapunerile trebuie să fie de 40 – 50 mm. 
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Îmbinarea benzilor Sikadur-Combiflex® SG cu benzi de rost marginale din PVC 
Sika® Waterbar Tip AR (numai pentru rosturile de construcŃie): 
 
Benzile Sikadur-Combiflex® SG trebuie să se suprapună peste benzile de rost din 
PVC tip AR cu cel puŃin o lăŃime de bandă. 
 
CurăŃaŃi benzile Sikadur-Combiflex® SG cu o cârpă uscată. 
 
CurăŃaŃi benzile de rost cu solvent Sika® Colma-Cleaner sau Sika® Colma Reiniger 
şi lăsaŃi-le să se usuce. 
 

 AmorsaŃi benzile de rost cu Sika® Aktivator şi lăsaŃi-le să se usuce (min. 30 minute,  
max. 24 ore). 
 
LipiŃi banda Sikadur-Combiflex® SG şi banda de rost Sika Waterbar una de cealaltă, 
aplicând ca adeziv de contact Sikaflex®-11 FC cu o grosime de 1 – 3 mm. 
 
AplicaŃi Sikaflex®-11 FC pe ambele suprafeŃe de contact , cu ajutorul unui şpaclu. 
 

CurăŃarea uneltelor CurăŃaŃi toate uneltele şi echipamentul de aplicare cu Sika® Colma-Cleaner sau 
Sika® Colma Reiniger, imediat după utilizare. Materialul întărit (adezivul) nu poate fi 
îndepărtat decât pe cale mecanică.   

 

 

Timp de punere în oper ă 

 
 
 
 

 Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive  (6 kg) 

Temperatura Tip Normal (N) Tip Rapid (R) 

+5°C - ~ 60 minute 

+10°C ~ 125 minute ~ 45 minute 

+15°C ~ 95 minute ~ 25 minute 

+23°C ~ 50 minute -  

+30°C ~ 25 minute - 

 

 Sikadur®-31 CF (0,2 kg) 

Temperatura Tip Lent (S) Tip Normal (N) Tip Rapid (R) 

+5°C - - ~ 60 minute 

+10°C - ~ 145 minute ~ 55 minute 

+23°C ~ 135 minute ~ 55 minute ~ 40 minute 

+30°C - ~ 35 minute -  

+35°C ~ 70 minute - - 

+45°C ~ 45 minute - - 

 

Temperatura Sikadur®-31 DW (0.2 kg) 

+23°C ~ 90 minute 

 

În cazul amestecării unor cantităŃi mai mari, temperatura adezivului va creşte 
datorită reacŃiei chimice, rezultând implicit reducerea timpului de punere în operă. 

 

Timp de a şteptare între 
acoperiri 

Adezivii Sikadur®-Combiflex® Adhesive, Sikadur®-31 CF şi Sikadur®-31 DW pot fi 
supra-acoperiŃi cu produse epoxidice de protecŃie. În acest caz, nu se recomandă 
finisarea adezivului cu detergenŃi. Dacă intervalul de timp dintre aplicarea adezivului 
şi aplicarea supra-acoperirii este mai mare de 2 zile, adezivul trebuie împroşcat cu 
nisip de cuarŃ în exces, imediat după aplicare, pentru asigurarea unei aderenŃe 
optime a stratului de supra-acoperire. 
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Observa Ńii privind 
aplicarea / Limit ări 

Dacă rosturile sunt solicitate la presiune pozitivă de apă, banda trebuie susŃinută în 
rost. Pentru aceasta se recomandă folosirea unei spume dense sau a unui material 
pentru etanşarea rosturilor. 

Pentru expunerea la presiune negativă de apă, benzile Sikadur-Combiflex® SG 
trebuie asigurate suplimentar cu platbandă din oŃel fixată pe una din părŃi. 

Limita fără susŃinere: Pentru rosturi de 5 mm la +20°C şi presiune hidrostatică de 
max. 1 bar, trebuie să se aplice o bandă de 2 mm grosime. 

 

Dacă peste sistemul Sikadur-Combiflex® SG se aplică un strat de îmbrăcăminte 
bituminoasă, temperatura amestecului încălzit nu trebuie să depăşească +180°C, 
până la max. 50 mm grosime. Până la 10 mm grosime, temperatura poate fi de 
max. +220°C. Dac ă este necesar, aplicaŃi în straturi succesive, lăsând între aplicări 
intervale de timp pentru răcirea acestora. 

 

Benzile Sikadur-Combiflex® SG trebuie protejate împotriva deteriorării mecanice. 

Benzile Sikadur-Combiflex® SG nu se pot îmbina prin sudură cu aer cald cu 
membranele pentru hidroizolaŃii Sikaplan® WT.  

Sursa valorilor 
declarate 

 

Toate datele declarate în prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. 
Acestea pot varia datorită unor circumstanŃe aflate mai presus de controlul nostru. 

Restric Ńii locale 
 

Vă rugăm sa ŃineŃi seamă că performanŃa produsului poate varia de la Ńară la Ńară, 
datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de 
aplicare, consultaŃi Fişa Tehnică locală a produsului. 

 

Informa Ńii privind 
igiena şi protec Ńia 
muncii 

 
Pentru informaŃii şi recomandări privind manipularea, depozitarea şi evacuarea în 
siguranŃă a produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte cele mai recente Fişe 
Tehnice de Securitate ale acestora, care conŃin date fizice, ecologice, toxicologice, 
precum şi alte date referitoare la siguranŃă. 

Prevederi juridice InformaŃiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a  
produselor Sika sunt furnizate cu bună credinŃă, în baza cunoştinŃelor actuale şi 
experienŃei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, 
manipulat şi aplicat în condiŃii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În 
practică, diferenŃele de material şi de substrat, precum şi condiŃiile concrete din 
teren sunt de aşa manieră încât, nicio garanŃie în raport cu vandabilitatea sau 
utilizarea într-un anume scop a produsului şi nicio altă responsabilitate decurgând 
din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaŃii, din alte 
recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul 
produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru 
atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări 
caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale 
terŃilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanŃă cu condiŃiile generale de 
vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă 
versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 

 
  

În anumite cazuri pot fi necesare adapt ări ale con Ńinutului prezentei Fi şe 
Tehnice la legisla Ńia şi reglement ările autohtone. Orice modificare va fi f ăcută 
cu acordul Departamentului Tehnic al Sika România SRL . 
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