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Sikadur-Combiflex SG Tape 

Гідроізоляційна стрічка 

Складова частина системи Sikadur-Combiflex SG System 

Опис Sikadur-Combiflex SG Tape - це еластичні 

гідроізоляційні стрічки на основі модифікованого 

еластичного поліолефіну (FPO). 

Вони є складовою частиною системи Sikadur®-

Combiflex SG System. 

 

Застосування Гідроізоляційні стрічки системи Sikadur-Combiflex SG 

System 

 

Характеристики/переваги 

 

▪ Висока адгезія без хімічної активації ділянок 

приклеювання 

▪ Екстремальна еластичність 

▪ Водонепроникна, стійка до атмосферних впливів 

▪ Стійка проти проростання коренів 

▪ Висока хімічна стійкість 

▪ UV-стійка 

▪ Зберігає свої властивості в широкій амплітуді 

температур 

▪ Без пластифікаторів 

▪ Зварюється гарячим повітрям 

▪ Може використовуватися при контакті з питною 

водою 

Тести / Стандарти Hygiene Institut: Звіт про випробування № K-178989-

09 «Придатність для використання в контакті з 

питною водою »відповідно до KTW-Guideline Federal 

Environment Agency (UBA) (липень, 2009). 

Стійкість до проростання коренів згідно CEN / TS 

14416 

Сертифікат NSF / ANSI 61, (13.07.2011) 

Сертифікат Attestation de Conformite Sanitaire, 

(16.06.2011) 

 

Технічна інформація 
Пакування  Товщина Ширина Рулон 

Sikadur 

Combiflex 

SG-10 P 

стрічка 

1 мм 

10, 15 , 20, 25, 

30, 40, 50, 

100, 200 см 

25 м 

Sikadur-

Combiflex 2 мм 

10, 15 , 20, 25, 

30, 40, 50, 

100, 200 см 

25 м 
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SG-20 P 

стрічка 

Sikadur-

Combiflex 

SG-10 М  

стрічка 

1 мм 
10, 15, 20, 25, 

30 см 
25 м 

Sikadur-

Combiflex 

SG-20 М  

стрічка 

2 мм 
10, 15, 20, 25, 

30 см 
25 м 

Колір Світло сірі стрічки поставляються в рулонах. 

Стрічка Sikadur-Combiflex 

SG-10 / -20 P: 

Еластична світло-сіра 

мембрана 

Стрічка Sikadur-Combiflex 

SG-10 / -20 M: 

Еластична світло-сіра 

мембрана з червоною 

маркувальної стрічкою для 

полегшеної укладання в 

деформаційних швах 

Умови зберігання Стрічка Sikadur-Combiflex 

SG-10/-20 P 

36 місяців з дня виготовлення 

за умови належного 

зберігання в оригінальною, 

запечатаній і непошкодженій 

упаковці в сухому місці при 

температурі від + 5 ° C до + 

30 ° C. Роздруковані і 

незахищені рулони повинні 

бути використані протягом 2 

місяців. 

Стрічка Sikadur-Combiflex 

SG-10 / -20 М (з червоною 

маркувальної стрічкою) 

12 місяців з дня виготовлення 

за умови належного 

зберігання в оригінальною, 

запечатаній і непошкодженій 

упаковці в сухому місці при 

температурі від + 5 ° C до + 

30 ° C. Роздруковані і 

незахищені рулони повинні 

бути використані протягом 2 

місяців. 

Технічні характеристики 

Хімічна основа Модифікований еластичний поліолефін (FPO) з високою 

адгезією 

Поширення 

вогню 

Євроклас Е  EN ISO 11925-

2, класифікація 

по EN 13501-1) 

Температура експлуатації -30 ° C до + 40 ° C у вологому середовищі 

-30 ° C до + 60 ° C в сухому середовищі 

Фізико-механічні характеристики 

Міцність на розтяг > 12 Н/мм2 (EN 12311-2) 



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

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

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

Міцність на розрив > 40 Н/мм (ISO 34-B) 

Видовження при руйнуванні > 600%      (EN 12311-2) 

Міцність зварного шва > 300 Н/5см (2мм)                                                                                

 

(EN 1231-2) 

> 400 Н/5см (2мм) (EN 12317-2)  

 

Стійкість до гідростатичного 

тиску 

6 бар/72 ч, герметичний 

 

(EN 1928-B) 

Твердість Шора-А 85 

Стійкість 

Хімічна стійкість Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex SG System. 

Температурна стійкість Температурне 

старіння 

Виконано (SIA 280, 1996) 

Випробування 

адгезії 

Відсутність тріщин 

при - 40 ° C 

(EN 495-5) 

Штучне старіння Витримує 7500 

годин випробувань 

(SIA 280, 1996) 

Інформація про систему  

 

Конструкція системи Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex SG 

System. 

Нанесення  

Витрата 

 

Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex SG 

System. 

Інструкція з нанесення  

Метод/Інструменти для нанесення Підбір розміру стрічки: 

Підбір правильного розміру стрічок (товщина і 

ширина) залежить від передбачуваних її 

деформацій. При необхідності, звертатися за 

технічною консультацією. Стрічки товщиною 1 мм 

застосовуються тільки для герметизації під легкі 

навантаження. 

Максимально допустимі постійні деформації: 

стрічки товщиною 1 мм: 10% ширини не покритій 

клеєм стрічки 

стрічки товщиною 2 мм: 25% ширини не покритій 

клеєм стрічки 

Зауваження: При великих деформаціях стрічку 

укладати в шов з петлею. 

Укладання стрічки: 

Див. Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex 

SG System. 

З'єднання стрічок Sikadur®-Combiflex® SG Tape: 

Стрічки зварюють між собою гарячим повітрям. 

місця зварювання повинні бути попередньо 

зачищені за допомогою жорсткої щітки або 

наждачного паперу. Стрічки зварюють внахлест, 
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при цьому одна стрічка повинна заходити на іншу 

на ширину 40 - 50 мм. Параметри зварювання, 

швидкість і температура повинні бути випробувані 

на будівельному майданчику безпосередньо перед 

початком зварювальних робіт. 

Базове налаштування: 360-420°C 

Ручне зварювання здійснюється в три етапи. 

1. Точкова прихватка 

2. Попереднє зварювання: зварити задню область 

нахлеста на 20 мм (з використанням 20 мм сопла), 

залишивши місце для остаточнго зварювання 

3. Остаточне зварювання: зварити іншу частину 

нахлеста. Тримати ролик на відстані 20 мм 

паралельно до виходу повітря з зварювального 

сопла. Накотити притискним роликом повністю 

весь шов. 

Примітка: Розчинники: 

наприклад, Sika Colma Cleaner, що не покращує 

зварювальні характеристики. 

 
Зауваження по 

нанесенню/обмеження 

Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex 

SG System. 

 

Зауваження 

 

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 

базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні 

характеристики можуть варіюватися з причин, що не 

залежать від нас. 

 

Обмеження 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. 

 Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються 

способу застосування та кінцевого використання 
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Правова інформація продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 

підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 

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. 

 


