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Sika® Igolflex Strip-25  
Navariteľná bitumenová tesniacia páska na tesnenie rohov  

 

Popis produktu Sika® Igolflex Strip-25 je trojuholníková polymérmi zušľachtená vysoko flexibilná 
tesniaca páska / profil na tesnenie rohov, spojov v podzemnom a nadzemnom 
stavebníctve. Profil je elastický, odolný voči stárnutiu a jednoducho 
zabudovateľný. Po zabudovaní nie je potrebný žiaden čakací čas pred ďalšími 
pracovnými krokmi. Ihneď po navarení a vychladnutí vzniká vodotesný detail, 
prekrývateľný ďaľšími vrstvami.  

 
Použitie Sika® Igolflex Strip-25 je vhodný na:  
 
 - rýchle a bezpečné zhotovenie spojov, rohov, fabiónov, zvlášť pri styku 

vodorovnej základovej dosky a stien pred aplikáciou bitumenových pásov 
zabudovávaných navarením alebo za studena, ako aj pred aplikáciou tekutých 
bitumenových izolačných systémov 

 - tesnenie okrajov škár a nerovností medzi betónovými prefabrikovanými prvkami 
 - uzatvorenie trhlín (napr. na strechách 
 
Charakteristiky / prednosti - rýchle a bezpečné utesnenie   
 - jednoduché zabudovanie 
 - vodotesný  

- trvalo-elastický     
 

Údaje o produkte   
 
Vzhľad/ Farba  čierny profil  
 
Balenie rolka á 5 m 
 v kartóne 5 roliek  
 

Skladovanie 
 
Sklad. podmienky / životnosť 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom 

originálnom balení. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, 
vysokým teplom. Necitlivý na mráz.    

 

Technické údaje  
 
Chemická báza  polymérmi modifikovaný bitumenový trojuholníkový profil   
 
Hustota  1.1 g/cm3          
 
Teplota tavenia  cca +110°C 
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Informácie o systéme  
  

Aplikačné detaily  
 
Kvalita podkladu Podklad musí byť homogénny, suchý, bez prachu, oleja alebo mastnôt a voľných 

častíc.  
  

Pokyny pre aplikáciu 
 
Aplikačné metódy  Na dosiahnutie dobrého spojenia a bezpečného natavenia profilu k podkladu 

naniesť na povrch profilu podkladný náter (napr. Sika Igasol-101 riedený vodou 
v pomere 1 : 3. Podkladný náter sa nanáša štetkou alebo striekaním a musí byť 
pred spracovaním úplne vyschnutý. Profil narezať na potrebnú dĺžku. Profil 
v rohovej oblasti narezať vždy podľa tvaru konkrétneho detailu. Styky 
jednotlivých profilov sa spájajú natavením. Profil po jeho dĺžke nahriať pomocou 
propánu zo vzdialenosti cca 30 cm pokým nezačne byť povrch bituménu 
tekutým. Takto pripravený profil ihneď pritlačiť na podklad. Následne ešte raz cez 
pásku prejsť horákom.  

 
 Po niekoľkých minútach (po ochladení môžu byť zabudovávané následné 

bituménové izolačné systémy.  
 
Poznámky  Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 

laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od 
zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

 
Miestne obmedzenia       Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa    
        správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa   
                                                  na miestny produktový list pre presný popis aplikácie. 
 

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 
 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné 
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

  

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 
Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov 
a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na 
stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti 
alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani 
z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých 
rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované 
použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                                                    
 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa 
akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. 
Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych 
produktových listov pre konkrétny výrobok.        
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