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Sikalastic®-701 
 

 

STRAT FINAL DIN POLIURETAN HIBRID ELASTIC PENTRU SISTEMELE DE HIDROIZOLAȚIE CU 
MEMBRANĂ LICHIDĂ 

 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

Sikalastic®-701 este un strat final lucios din poliuretan 
hibrid bicomponent pentru sistemele de hidroizolație 
cu membrane lichide Sika®. 

 

UTILIZĂRI 
 

Sikalastic®-701 poate fi folosit doar de catre 
util izatori profesioniști 

 
Ca strat final lucios pentru: 

▪ Sistemele cu membrane lichide Sika® 
▪ Sistemele spreiabile bicomponente Sika® PU/PUA 
Pentru următoarele aplicații la sisteme de 
impermeabilizare: 
▪ Membrane nou aplicate sau renovarea celor 

existente 
▪ Structuri de acoperișuri plane sau înclinate 
▪ Alei pietonale 
▪ Acoperișuri terasa 
▪ Pentru aplicare doar la exterior 

 

 

CARACTERISTICI / AVANTAJE 
 
▪ Poliuretan alifatic cu rezistență la UV și îngălbenire  
▪ Rezistență la îmbătrânire 
▪ Stabilitate bună a culorilor și păstarea luciului 
▪ Rezistență chimică bună 
▪ Tendinte scăzute de murdărire și ușor de curățat 
▪ Potrivit pentru acoperișuri reci, oferind un indice 

de reflexie ridicat  
▪ Rezistent la băltirea apei 
 

APROBĂRI / CERTIFICĂRI 
 
▪ Testare la foc cf. EN 13501-1, Sikalastic®-701, 

Sikalastic®-702, Warringtonfire, Raport Nr.19896B  
▪ Testare la foc cf. EN 13501-5, Sikalastic®-612, BRE, 

Raport Nr.Q100536-1001 
▪ Testare la foc cf. EN 13501-5, Sikalastic®-614, BRE, 

Raport Nr.Q100536-1003 
▪ Inclus în ETA-005 Sikalastic®-851R ..... certificare în 

desfășurare 
▪ Inclus în ETA-005 Sikalastic®-702 .... certificare 

în desfășurare  
▪ Rezistență la abraziune AR0.5(Special), 

Sikalastic®-614/701, FACE, Raport Testare Nr. 
FC/18/8048  

▪ Rezistență la abraziune AR0.5(Special), Sikalastic®-
701, Sikalastic®-702, FACE, Raport Testare Nr. 
FC/18/8048 

 

INFORMAȚII DESPRE PRODUS 
 
 

Bază chimică Poliuretan elastomeric hibrid    
     

Ambalare Componenta A  10,0 Kg găleată 

 Componenta B  2,5 Kg găleată  

 A + B  12,5 Kg  

 Consultați l ista de prețuri pentru alte variante de ambalare. 
    

Culoare Alb    

 
Produsul poate fi colorat local cu masini Sika® In Pail Tinting (IPT). Pentru informatii, consultați 
reprezentantul tehnic Sika. 
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Termen de valabilitate 12 luni de la data producției 
  

Condiții de depozitare 
 
 

Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, nedesfăcut, 
nedeteriorat, în conditii uscate și temperaturi cuprinse intre +5 °C ș i  +30 °C. 
Consultați întotdeauna starea ambalajulului. 

   
Densitatea ~1,25 Kg/l (A+B amestecat)  (DIN EN ISO 2811-11) 

 Valori la +23 °C    
     

Conținut de substanțe solide (greutate) Componenta A ~67 %  
 Componenta B  ~100 %  
    

Conținut de substanțe solide (volum) Componenta A ~55 %  
 Componenta B  ~100 %  
     
 

INFORMAȚII TEHNICE 
 
 

Rezistența la tracțiune Temperatura  Valoare  (EN ISO 527-3) 

 +23°C  ~10 MPa    

 -20°C  ~20 MPa    
        

Rezistența la rupere Temperatura  Valoare  (EN ISO 527-3) 

 +23°C  ~100 %     

 -20°C  ~20 %     
        

Performanța la foc extern Broof T1 / Broof T4     (DD ENV 1187) 
        

Reacția la foc Euroclasa E     (EN 13501-1) 
    

Rezistența chimică 
 

Rezistentă la multe chimicale. Contactați departamentul tehnic Sika pentru 
mai multe informații. 

       

Reflectanța solara Reflectanța solară inițială 0,88   (ASTM C1549) 
        

Emitanța termica Emitanța termică inițială 0,86   (ASTM C1371) 
        

Indice de reflexie solară SRI inițial (Coeficient convectiv, ~112   
 Vânt mediu)       
        
 

INFORMAȚII DESPRE SISTEM 
 
 

Structura Sistemului Sikalastic®-701 poate fi folosit cu urmatoarele: 
 Sisteme PU monocomponente cu aplicare la rece 
 ▪ Sikalastic-612 
 ▪ Sikalastic-614 
 ▪ Sikalastic-618 
 Sisteme Aromatice PU/PUA bicomponente cu aplicare la rece 
 ▪ Sikalastic-702 
 Sisteme PU/PUA bicomponente cu aplicare prin spreiere la cald 
 ▪ Sikalastic-851R 
 ▪ Sikalastic-838R 
 ▪ Sikalastic-835I 
 Consultați fișele tehnice ale sistemelor următoare: 
 ▪ SikaRoof® PUR 
 ▪ SikaRoof® MTC 
 ▪ SikaRoof® PUA Roof Waterproofing Systems 
 

INFORMAȚII DE APLICARE 
 
 

Raport de amestec Componenta A : Componenta B = 80 : 20 (părți volum) 
  

Consum ~0,25 – 0,30 Kg/m2 aplicat într-un singur strat 
  
  

Temperatura ambientală +2 °C min. / +40 °C max. 
  

Umiditatea relativă a aerului Peste +20 °C: 35 % min / 80 % max. 
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Sub +20 °C: 45 % min. / 80 % max. 
 
 
 
 



 
   
Temperatura substratului +2 °C min. / +40 °C max.     
       

Punctul de rouă Atenție la condens!     

 

Substratul și produsul aplicat trebuie să fie cu cel puțin +3 °C peste punctul 
de rouă pentru a evita riscul de condens sau eflorescențe pe suprafața 
membranei  

      

Conținutul de umiditate al substratului Consultați Fișa Tehnică a stratului de bază corespunzător  
        

Durată de viață a amestecului 1 oră la +20 °C       

 

Durata de viață a amestecului va scădea la temperaturi mai înalte și va crește la 

temperaturi mai scăzute. 
        

Timp de uscare Condiții  Proprietăți  Valori (EN 29117:1992) 

 20°C /50%RH  Uscat la atingere  ~45 minute   

 20°C /50%RH  Timp de întărire  ~60 minute   

 20°C /50%RH  Timp de uscare  ~90 minute   

 Condiții  Proprietăți  Valori (EN 29117:1992) 

 5°C /50%RH  Uscat la atingere  ~75 minute   

 5°C /50%RH  Timp de întărire  ~105 minute   

 5°C /50%RH  Timp de uscare  ~135 minute   
 

Aceste intervale de timp sunt aproximative și ar putea fi  influențate de 
schimbarea condițiilor ambientale, în special temperatura și 
umiditatea relativă.   

Produsul aplicat este utilizabil 
 

Temperatură 
  

Umiditate 
relativa  

Rezistent la 
ploaie  

Trafic 
pietonal  

Uscare 
completă 

 +10 °C  50 %  ~75 minute  ~150 minute  ~1 zi 
 +20 °C  50 %  ~60 minute  ~120 minute  ~1 zi 
 +30 °C  50 %  ~45 minute  ~90 minute  ~16 ore 

 
Aceste intervale de timp sunt aproximative și ar putea fi  influențate de 

schimbarea condițiilor ambientale, în special temperatura și 
umiditatea relativă.  

 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 
 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
 
Asigurați-vă ca s-au respectat timpii de 
așteptare/reacoperire ai stratului de bază al 
sistemului aplicat anterior. Stratul de bază trebuie să 
fie curat, uscat și fără alte contaminări cum ar fi 
murdăria, uleiul, grăsimea,  acoperiri sau material 
desprins. Dacă există praf pe suprafață, acesta 
trebuie îndepărtat complet înainte de aplicarea 
produsului, de preferat cu echipamente de aspirare.  
Dacă timpul de  reacoperire al stratului de bază a fost 
depășit, suprafața trebuie șlefuita ușor folosind scule 
manuale sau echipamente mecanice de ș lefuit pentru 
a face suprafața mai rugoasă. În funcție de stratul de 
bază, poate fi necesară o stergere cu solvent. La final,  
îndepărtați praful prin aspirare. 
 
AMESTECARE 

 

APLICARE 
 
Aplicați produsul mixat într-un singur strat cu rola, 
pensula sau echipament de pulverizare adecvat 
pentru a obține o grosime consistentă și finisarea 
necesară a suprafeței . 
 
CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI 
 
Curățați toate uneltele și echipamentele de aplicare 
cu apă imediat după utilizare. Materialul întărit se 
poate curăța doar mecanic sau cu decapant pentru 
vopsele. 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 
▪ Procedura de aplicare: SikaRoof® PUR 
 

NOTE IMPORTANTE 
 
Lucrările de aplicare trebuie să fie realizate exclusiv 
de către aplicatori instruiți și autorizați de Sika, cu 
experiență în acest tip de aplicare. 

Înainte de a amesteca cele doua componente, 
amestecați separat componenta A (rășina) folosind un 
mixer electric cu paletă simplă sau dublă (300 - 400 
rpm) sau alte echipamente adecvate. Se amestecă 
lichidul și tot pigmentul colorat până când s -a obținut 
o culoare / amestec uniform. Adăugați componenta B 
(întăritorul) în componenta A și amestecați 
componentele A + B continuu timp de 3 minute până 
când se obține un amestec uniform colorat. Se 
amestecă numai unități complete. Timpul de 
amestecare pentru A + B = ~ 3,0 minute. 

Produsele trebuie aplicate doar în conformitate cu 
domeniul lor de utilizare  
▪ Nu folosiți pentru aplicații interioare. 
▪ Nu aplicați aproape de priza de admisie a unei 

unități de aer condiționat.Opriti unitățile inainte de 
aplicare. 

▪ Nu diluați cu niciun solvent sau cu apă.  
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SURSA VALORILOR DECLARATE 
 
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe 
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia 
din cauza unor circumstanţe independente de 
controlul nostru. 
 

RESTRICTII LOCALE 
 
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului 
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor 
și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa 
Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a 
domeniilor de aplicare. 
 

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI 
PROTECȚIA MUNCII 
 
Pentru informaţii şi  recomandări privind siguranţa 
util izării, depozitarea și eliminarea produselor 
chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă 
versiune a Fişei cu Date de Securitate a produsului, 
care conține informaţii de ordin fizic, ecologic şi 
toxicologic, precum şi alte informații privind 
siguranţa. 

PREVEDERI LEGALE 
 
Informațiile ș i în special recomandările referitoare la 
apl icarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt 
furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor 
actuale şi experienţei Sika privind produsele sale și sunt 
valabile atunci când produsele sunt depozitate, 
manipulate și aplicate adecvat, în condiții normale în 
conformitate cu recomandările Sika.  
În practică, din cauza diferenţelor dintre materiale şi 
straturi suport, şi  ținând cont de condiţiile concrete de 
lucru pe şantier, nu se poate deduce din prezentele 
informaţii, din alte recomandări scrise sau din orice 
consiliere tehnică oferită nicio garanţie privind 
vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a 
produsului. Informațiile și recomandările oferite 
exclud orice responsabilitate din partea Sika 
decurgând din orice raport juridic. Utilizatorul 
produsului trebuie să verifice compatibilitatea 
acestuia cu utilizarea dorită şi cu scopul propus. Sika 
îşi  rezervă dreptul de a aduce modificări 
caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta 
drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile 
sunt acceptate conform condiţiilor generale actuale 
de vânzare şi de l ivrare. Utilizatorii trebuie să consulte 
întotdeauna cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice 
a produsului respectiv, a cărei copie se l ivrează la 
cerere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sika România SRL  
Str. Ioan Clopoțel nr. 4  
Brașov 500450  
Tel: + 40 268 406 212  
www.sika.ro 
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