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Sika MultiSeal ®

Sika MultiSeal®

Εφαρμογή
Η επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να είναι καθαρή,   
χωρίς σκόνη, στεγνή, λεία και απαλλαγμένη από ρύπους.

Ανθεκτική Αυτοκόλλητη Ταινία 
Σφράγισης και Στεγανοποίησης 

Ξεδιπλώστε το ρολό, 
κόψτε, κολλήστε και 
λύστε τα προβλήματα 
σφράγισης και 
στεγανοποίησης

Καθαρίστε και απομακρύνετε 
την σκόνη 

Μετρήστε Κόψτε

Αφαιρέστε την προστατευτική 
μεμβράνη 

Τοποθετήστε την ταινία 
στη θέση της 

Πιέστε την ταινία με ρολό 
πίεσης

Επιφάνειες που είναι σκονισμένες ή / και μεγάλης 
απορροφητικότητας θα πρέπει πρώτα να ασταρώνονται          
με ασφαλτικό γαλάκτωμα Sika Igol® A(±250 gr/m2)
Σε περιπτωσεις εφαρμογών σε θερμοκρασία <5οC, θα πρέπει 
να προθερμανθούν τόσο η ταινία Sika MultiSeal® όσο και το 
υπόστρωμα. 

Η Sika MultiSeal® είναι διαθέσιμη σε διάφορα πλάτη και χρώματα:

n �Μήκος ρολού 10m

Χρώματα
n �Γκρί: 5, 10, 15, 30, 100cm
n �Κεραμιδί: 30, 60cm
n  Αλουμινίου: 10, 15cm

Τεχνογνωσία
από τα Μεγάλα Έργα
στη διάθεσή σας
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Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15 
14568, Κρυονέρι Αττικής 
Τηλ. +30 210 81 60 600 
Fax. +30 210 81 60 606 
www.sika.gr

Iσχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν απο κάθε χρήση.

O τοπικός σας συνεργάτης Sika®
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Innovat ion & 
Consistency



Sika MultiSeal® 

Η ταινία Sika MultiSeal® είναι ιδανική 
για σφράγιση αρμών σε τοίχους, 
οροφές και συναρμογές στοιχείων

Εξαιρετική πρόσφυση σε:

Σφραγιστική ταινία 
για εργασίες 
σφράγισης και  
στεγανοποίησης 

Σκυρόδεμα

Διάφορα πλαστικά

Πέτρα

Κονιάματα

Ξύλο

Τούβλα

Ασφαλτικά

Κεραμικά, γυαλί

Μέταλλα

Αντοχή
n   Ενισχυμένη με οπλισμό, για την αποφυγή 

σχισίματος και φθορών στο εξωτερικό μεταλλικό 
φύλλο

n  �Υψηλή αντοχή σε διάτρηση
n� �Η�ειδική�σύνθεση�της�μεβράνης�MultiSeal®  σφραγίζει�

άμεσα γύρω από καρφιά

Ευκολία
n   Εύκολη και γρήγορη στην εφαρμογή

H ταινία σφράγισης Sika MultiSeal® μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο για επαγγελματικές χρήσεις 
όσο και μικροεφαρμογές στο σπίτι

n   Εφαρμογή χωρίς τη χρήση φλόγιστρου, ειδικών 
εργαλείων ή επιπλέον υλικού συγκόλλησης

Ανθεκτικότητα
n Απόλυτα στεγανή
n Μεγάλης διάρκειας στεγανοποίηση
n   Ανθεκτική σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (ρύποι 

και υπεριώδης ακτινοβολία)
 

Ευκολία προσαρμογής στις ανάγκες της εφαρμογής
n   Ως μόνιμη ή προσωρινή λύση, σε εσωτερικές και 

εξωτερικές εφαρμογές

Ευκολία επικάλυψης των ταινιών! Βάφεται!

Ελάχιστη Επικάλυψη: 50 mm Η ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου 
της ταινίας μπορεί να βαφτεί

H αυτοκόλλητη ταινία Sika MultiSeal®, 
είναι έτοιμη προς χρήση και ανθεκτική 
στο σχίσιμο

Προστατευτική επικάλυψη αλουμινίου

Οπλισμός για ανθεκτικότητα στο σχίσιμο

Ασφαλτικό μείγμα

Αφαιρούμενη προστασία 

Ελαστοπλαστικό ασφαλτικό μείγμα ανθεκτικό σε 
καιρικές επιδράσεις, επικαλυμμένο με ενισχυμένο 
φύλλο αλουμινίου

Ξεδιπλώστε το ρολό, 

κόψτε, κολλήστε…


