
ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 
02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 
                                                                                                   Website: liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

Sika-Trocal Metal Sheet Type S   

Листи і рулони з ПВХ-жерсті 

Опис Sika-Trocal Metal Sheet Type S - це листи оцинкованої 

сталі, з верхньої поверхні ламіновані мембраною 

Sikaplan S товщиною 0,8 мм на основі 

полівінілхлориду (ПВХ) преміум якості. Нижня 

поверхня покрита сірим лаком для захисту при 

транспортуванні. 

Застосування Гідроізоляція тунелів, підвалів та інших підземних 

споруд. 

Характеристики/переваги 

 

▪ Відмінна стійкість до погодних умов, включаючи 

постійне вплив УФ випромінювання 

▪ Надійна адгезія ламінату до металевого листа 

▪ ПВХ-мембрани Sikaplan PVC можуть бути приварені 

до верхньої поверхні ламінату гарячим повітрям або 

«холодним» зварюванням 

▪ Sika-Trocal Metal Sheet можна різати і згинати як іншу 

будь-яку оцинковану або гальванізованого жерсть 

Норми / Стандарти ▪ Відповідає нормам EN 10346 - гальванізована 

листова сталь 

▪ Системи контролю якості відповідно до EN ISO 

9001/14001 

Інформація про матеріал 
Пакування Sika-Trocal Metal Sheet Type S 

Пакувальна одиниця 30 листів на палеті 

Довжина 2.00м 

Ширина 1.00м 

Вага 5.70 кг / м² (+/- 8%) 

Вага листа 11.40 кг (+/- 8%) 

Пакувальна одиниця 30 листів на палеті 

Довжина 3.00м 

Ширина 1.00м 

Вага 5.70 кг / м² (+/- 8%) 

Вага листа 17.10 кг (+/- 8%) 

Sika-Trocal Metal Coil Type S 

Пакувальна одиниця 1 рулон на палеті 

Довжина 300.00м 

Ширина 1.00м 

Вага 5.70 кг / м² (+/- 8%) 

Вага рулону 1710.00 кг (+/- 8%) 

Пакувальна одиниця 4 рулон на палеті 

Довжина 30.00м 

Ширина 1.00м 

Вага 5.70 кг / м² (+/- 8%) 

 Вага рулону 171.00 кг (+/- 8%) 
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Вид Поверхня гладка 

Товщина: 

Sikaplan ламінат: 0.80 мм (-0.040 мм / +0.080 мм) 

Гальванізована сталь: 0.60 мм (+/- 0.060 мм) 

Загальна товщина: 1.40 мм (- 0.100 / + 0.140 мм) 

Колір Верхній шар: світло-сіра, темно-сіра 

Нижній шар: сіра 

Термін придатності та умови 

зберігання 

Рулони зберігаються в горизонтальному положенні в місці, 

захищеному від прямих сонячних променів, дощу і снігу. Чи 

не укладати в стопку більш двох палет. Без терміну 

придатності при коректному збереженні. 

Основа матеріалу Верхній шар Гомогенний, преміум якості 

ПВХ 

Нижній шар оцинкована сталь (якість 

DX51D Z275), з лаковим 

покриттям для захисту при 

транспортуванні 

 Інформація про систему  

Конструкція системи Слід використовувати наступні аксесуари і допоміжні 

матеріали: 

▪ Sikaplan® G  

▪ Sikaplan® S  

▪ Sikaplan® SG  

▪ Sikaplan® SGK  

▪ Sikaplan® SgmA  

▪ Sikaplan® 18 D 

Інформація про нанесення  

Температура Дозволяється застосування Sika-Trocal Metal Sheet 

Type S в кліматичних умовах і географічному 

положенні території із середньомісячною 

мінімальною температурою -30 ° C. Температура 

повітря при експлуатації не повинна перевищувати 

+50 ° C. 

Сумісність Верхня поверхня не стійка до дьогтю, бітуму, масла і 

сольвенту містить матеріалами. 

Спосіб монтажу Відповідно до діючої інструкції з монтажу 

покрівельних мембран Sikaplan. 

Метод монтажу/нанесення Sika-Trocal® Metal Sheet можуть бути порізані і 

вигнуті звичайними інструментами та обладнанням 

для жерстяних робіт. 

Різка і погинка: 

Ріжучі інструменти повинні бути в робочому стані. 

Тупі леза можуть розірвати верхню поверхню 

ламінату, що може спричинити розшарування по краю 

листа. Дотримуватися зазор необхідної ширини (~ 

0,04 мм). Початок різання листа Sika-Trocal Metal 

Sheet має починатися зі зворотним боку. Всі задирки і 
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щербини повинні бути видалені. При згинанні Sika 

Trocal Metal Sheet для отримання необхідної форми, 

радіус повинен бути в 2 - 3 рази більше товщини 

жерсті (1,4 мм до 1,8 мм). Надмірний тиск може 

пошкодити край покриття.  

Кріплення: 

Для кріплення профілів виготовлених з ПВХ-жерсті 

Sika-Trocal Metal Sheet повинні використовуватися 

саморізи «на потай» і саморізи з нержавіючої сталі або 

забивних заклепок. Крок між кріпильними центрами 

залежить від передбачуваної механічного 

навантаження. Мін. крок кріплення повинен 

відповідати в інструкції по установці. Щоб уникнути 

можливого пошкодження мембрани головками 

гвинтів, рекомендується застосовувати приварювання 

латок з мембрани над кожною головкою гвинта. 

З'єднання профілів по довжині: Елементи профілів 

повинні бути розташовані і закріплені так, щоб 

зберегти зазор між кожним елементом 4 мм до 5 мм, 

для компенсації температурних переміщень. 

Самоклеюча стрічка шириною 30 мм до 40 мм повинна 

бути встановлена поверху кожного зазору для захисту 

торців профілів. Кожен торець потім слід захистити 

шляхом приварювання смуги з неармованої мембрани 

шириною 100 мм, перед установкою основний 

гідроізоляційної ПВХ-мембрани Sikaplan®. 

Обмеження Покрівельні роботи повинні проводитися 

підрядниками, які пройшли інструктаж Sika Roofing. 

Температурні обмеження при монтажі мембрани: 

Температура основи: -30 ° C min. / +60 ° C max. 

Температура повітря: -20 ° C min. / +60 ° C max. 

Укладання деяких допоміжних матеріалів, наприклад, 

монтажний клей / розчинники мають ліміт до +5 ° C. 

Будь ласка, ознайомтесь з відповідними Технічним 

Картами матеріалів. 

Основа даних матеріалу Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 

базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні 

характеристики можуть варіюватися з причин, що не 

залежать від нас. 

Вказівки по техніці безпеки Для отримання інформації та поради щодо безпечної 

обробки, зберігання та утилізації хімічних продуктів, 

користувачі повинні звертатися до останньої версії 

Технічної карти з безпеки, містить фізичні, екологічні, 

токсикологічні та інші пов'язані з безпекою дані. 

Правова інформація Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються 

способу застосування та кінцевого використання 

продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 

підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 
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продукцію, за умови належного зберігання продукції, 

поводження з нею та використання в нормальних 

умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На 

практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і 

фактичними умовами місця, в якому застосовується 

продукція, можуть виключати можливість надання 

будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності 

для продажу чи придатності для конкретного 

використання, а також виключати всяку 

відповідальність, яка може виникнути через будь-які 

правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь-яких 

письмових рекомендацій чи інших пропозицій. 

Замовник продукції повинен перевірити її придатність 

для передбачуваного застосування і мети. Компанія 

Sika залишає за собою право змінювати склад своєї 

продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути 

дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з 

діючими умовами продажів і постачань. Користувачі 

повинні завжди звертатися до останньої чинної 

редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, 

копії якої будуть надані за запитом. 

 


