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Összefolyók

Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 56 mm
Ø 63 mm
Ø 75 mm
Ø 90 mm
Ø 95 mm
Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm

S-Drain

méretek:

S-gully méretek:

Ø 75 mm
Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 160 mm

S-Drain

Vertical:

Horizontal:

Ø 75 mm
Ø 110 mm

S-Gully Vertical

S-Gully Horizontal

megjegyzés:
Az S-Gully termékek rendelhetőek  
fűthető kivitelben is, részletekről 
érdeklődjön a Sika Hungária Kft-
nél.

Összefolyóelemek a hagyományos 
gravitációs elven működő tetőösz-
szefolyók vízbekötéséhez



S-gully Set

méretek:

Ø 75 mm
Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 160 mm

Vertical:

Horizontal:

Ø 75 mm
Ø 110 mm

megjegyzés:
Az S-Gully Set termékek rendel-
hetőek  fűthető kivitelben is, rész-
letekről érdeklődjön a helyi Sika 
képviseletnél.

S-Gully Set

Állítható magasságú  összefolyó 
szett a hagyományos gravitációs 
elven működő tetőösszefolyók víz-
bekötéséhez



Oldalkifolyók, Túlfolyók

S-Scupper

méretek:

-Ø 40 mm, 
csőhossz 450 mm
-Ø 50 mm, 
csőhossz 450 mm
-Ø 63 mm, 
csőhossz 465 mm
-Ø 75 mm, 
csőhossz 465 mm
-Ø 90 mm, 
csőhossz 465 mm

S-Scupper

S-Overflow

méretek:

Kerek:

Szögletes:

-Ø 63 mm, 
csőhossz 460 mm

-128x68 mm,
csőhossz 500mm
-188x88 mm
csőhossz 500mm
-308x88 mm
csőhossz 500mm
-308x108 mm
csőhossz 300 és 600mm
-508x108 mm
csőhossz 300 és 600mm
-758x108 mm
-csőhossz 300 és 600mm
-1008x108 mm
csőhossz 300 és 600mm

S-Owerflow kerek

S-Owerflow szögletes

Oldalkifolyóelemek az attika oldal-
falon keresztül történő vízelveze-
tések kialakításához

Túlfolyóelemek a tetőre hulló túl-
zott mennyiségű csapadékvíz eltá-
volítására, dugulásokból származó 
torlaszvíz elvezetésére



Csomóponti elemek

S-pipe Flashing

méretek:

Ø 77 mm
Ø 82 mm
Ø 92 mm
Ø 102 mm
Ø 112 mm
Ø 122 mm
Ø 132 mm
Ø 142 mm
Ø 152 mm
Ø 167 mm

S-Pipe Flashing

S-lighting Conductor Flashing

méretek:

Ø 11-15 mm

Csőátvezetések szigetelésére

Villámvédelmi átvezetések szige-
telésére

S-Lighting Conductor Flashing

S-lighting Conductor Clip
Villámvédelem vízszigetelésen tör-
ténő rögzítésére

méretek:

-Ø 110 mm
magasság 45 mm

S-Lighting Conductor Clip



S-lighting Conductor Circus

S-Lighting Conductor Circus

S-lighting conductor clip vízszigete-
lésen történő rögzítésére

méretek:

Ø 200 mm

S-Corner i/a Az S-Corner I a vízszigetelés belső 
90°-os sarokcsomóponjainak lezá-
rására, az S-Corner A a vízszigete-
lés külső 90°-os sarokcsomópont-
jainak lezárására szolgál

S-Corner I/A

S-Control neck Systeme Egyenes rétegrendű biztonsági zó-
nákkal kialakított szigetelési rend-
szerek vízzáróságának folyamatos 
ellenőrzésére az épületen belülről

S-Control Neck Systeme



S-Control pipe Systeme Egyenes rétegrendű biztonsági zó-
nákkal kialakított szigetelési rend-
szerek vízzáróságának folyamatos 
ellenőrzésére szolgál az épületen 
kívül, a vízszigetelés felületén elhe-
lyezve

S-Control Pipe Systeme

S-Duoseal Coupling EPDM tömítőgyűrű az S-Drain te-
tőösszefolyók vízelvezető rend-
szerbe történő bekötéséhez - a 
vízvisszatorlódásból származó be-
ázások kiküszöbölésére

méretek:

Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 56 mm
Ø 63 mm
Ø 75 mm
Ø 90 mm
Ø 95 mm
Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm

S-Duoseal Coupling



S-levélfogó Levélfogó kosár a tetőre jutó növé-
nyi, illetve állati eredetű hulladékok
lefolyó rendszerbe történő bejutá-
sának a megakadályozására

S-Levélfogó

S-gravelstop Brackets Tartókonzol a kavicsterheléssel 
készülő tetőszigetelésekhez, a ka-
vicsfogó profilléc rögzítéséhez

S-Gravelstop Brackets

S-gravelstop profile Kavicsfogó léc a kavicsterheléssel 
készülő tetőszigetelésekhez, a le-
terhelő kavicsréteg határvonalai-
nak kialakításához

S-Gravelstop Profile

méretek:

magasság 60 mm
hosszúság 3000 mm

magasság 100 mm
hosszúság 3000 mm



elválasztó, Védő rétegek

S-glass Fleece 120 Fúrásálló üvegfátyol elválasztó 
réteg a PVC szigetelések és a vele 
nem összeférhető anyagok pl. EPS,
XPS, PIR, PUR hőszigetelő táblák 
közé elválasztó rétegként 

S-Glass Fleece 120

S-Felt VS 140 Polipropilén, időjárásálló szűrő ,el-
választó filc, elsősorban fordított 
rétegrendű tetőszigetelésekhez

S-Felt VS 140

S-Felt a 300 Polipropilén elválasztó filc, elsősor-
ban Sikaplan vagy Sarnafil lemezek 
és az érdes felületek közé

S-Felt A 300

S-Felt T 300 Poliészter UV álló elválasztó filc, 
elsősorban Sikaplan vagy Sarnafil 
lemezek és a velük nem összefér-
hető felületek közé

S-Felt T 300

méretek:

méretek:

méretek:

méretek:

szélesség 2,00 m
hosszúság 100,00 m

szélesség 2,00 m
hosszúság 50,00 m

szélesség 2,00 m
hosszúság 50,00 m

szélesség 2,00 m
hosszúság 50,00 m



S-Felt gk 400 Polipropilén védő-csúsztató réteg, 
elsősorban terhelt vagy hasznosí-
tott tetőfelületekre a szigetelés és 
a rá kerülő kavics, vagy úsztatott 
betonréteg közé

S-Felt GK 400

S-Felt S 800 Polipropilén elválasztó filc a 
Sikaplan vagy Sarnafil szige-
telő lemezek és az nagyon 
egyenletlen érdes felületek közé 
felületkiegyenlítő-elválsztó réteg-
ként

S-Felt S 800

aquadrain 550 Polipropilén szál erősítésű 3 az 
1-ben elválasztó réteg, amely hasz-
nálható az extensive és intensive 
zöldtetők esetében vízmegtartó, 
szűrő és elválasztó rétegként 

Aquadrain 550

Drainage layer 25 Egyoldalon poliészter filcel kasíro-
zott polietilén hab, ez a 3 az 1-ben 
elválasztó réteg használható az ex-
tenzív és intenzív zöldtetők eseté-
ben vízmegtartó, szűrő és elválasz-
tó rétegként 

Drainage Layer 25

méretek:

méretek:

méretek:

méretek:

szélesség 2,00 m
hosszúság 50,00 m

szélesség 2,00 m
hosszúság 25,00 m

szélesség 2,00 m
hosszúság 25,00 m
vastagság 6 mm

szélesség 1,00 m
hosszúság 2,25 m
vastagság 25 mm



párafékező/párazáró rétegek

Sarnavap 500 e Polietilén párafékező fólia, amely 
elsősorban kis felületi érdességű 
födémek esetén, Sikaplan PVC szi-
getelési rendszerek esetén párafé-
kező rétegként használható

Sarnavap 500 E

Sarnavap 1000 e Polietilén párafékező fólia, amely 
elsősorban kis felületi érdességű 
födémek esetén, Sikaplan PVC szi-
getelési rendszerek esetén párafé-
kező rétegként használható

Sarnavap 1000 E

Sarnavap 2000 e Polietilén párafékező fólia, amely 
elsősorban kis felületi érdességű 
födémek esetén, Sikaplan vagy 
Sarnafil szigetelési rendszerek ese-
tén párafékező rétegként használ-
ható

Sarnavap 2000 E

Sarnavap 3000 m Egyoldalon polifoam habbal kasí-
rozott polietilén párafékező fólia a 
lemez átfedések biztosítására egy 
oldalán öntapadós szalaggal ellát-
va. Elsősorban normál vagy köze-
pes felületi érdességű födémek 
esetén, Sikaplan vagy Sarnafil szi-
getelési rendszerek esetén párafé-
kező rétegként használható

Sarnavap 3000 M

méretek:

méretek:

méretek:

méretek:

szélesség 5,00 m
hosszúság 25,00 m

szélesség 5,00 m
hosszúság 25,00 m

szélesség 4,00 m
hosszúság 25,00 m

szélesség 1,50 m
hosszúság 50,00 m



Sarnavap 5000 e Sa Egyoldalon alumínium fólia kasíro-
zással ellátott, öntapadós modifi-
kált bitumenből készült párazáró 
réteg. Sikaplan vagy Sarnafil szige-
telési rendszerek esetén párazáró 
rétegeként használható

Sarnavap 5000 e Sa Fr Fokozott tűzállóságú, egyoldalon 
alumínium fólia kasírozással ellá-
tott, öntapadós modifikált bitu-
menből készült párazáró réteg. 
Sikaplan vagy Sarnafil szigetelési 
rendszerek esetén párazáró réte-
geként használható

Sarnavap 5000 E SA FR

primer 600 Kellősítő-tapadásjavító szinteti-
kus primer, amely a födém és a 
Sarnavap 5000 termékek közötti 
tapadás javítására szolgál 

Primer 600

Sarnavap Tape F Öntapadós, kétoldali butil ra-
gasztószalag, elsősorban a 
Sarnavap Polietílén párafékező 
foliák lapolásainak és az épület 
oldalfalcsatlakozásainak, vagy fel-
építményeihez történő csatlakoz-
tatásának biztosítására

Sarnavap Tape F

méretek:

méretek:

méretek:

szélesség 1,08 m
hosszúság 30,00 m

szélesség 1,08 m
hosszúság 40,00 m

szélesség 15 mm
hosszúság 40,00 m

kiszerelés:

5kg és 12,5 kg-os kanna

Sarnavap 5000 E SA



rögzítőelemek

Sarnafast kT 82x40 csavaralátét

Sarnafast KT 82x40 csavaralátét

A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek átlapolás alatti rögzíté-
sére - csak Sarnafast SF 4.8 mm es 
csavarral használható

A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek átlapolás alatti rögzíté-
sére - csak Sarnafast SBF 6.0 mm-
es csavarral használható

Sarnafast kTl 82x40 csavaralátét

Sarnafast rT 90 alátéttárcsa A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek Sarnabar sines rögzítési 
rendszereihez a Sarnabar sín végei 
alá - csak Sarnafast SF 4.8 mm-es 
csavarral használható

Sarnafast RT 82x40 alátéttárcsa

A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek Sarnabar sines rögzítési 
rendszereihez a Sarnabar sín végei 
alá - csak Sarnafast SBF 6.0 mm-
es csavarral használható

Sarnafast rTl 90 alátéttárcsa

Sarnafast RTL 82x40 alátéttárcsa

kiszerelés:

kiszerelés:

kiszerelés:

500 db/csomag

250 db/csomag

kiszerelés:

50 db/csomag

50 db/csomag

04�0639_S07

04�0640_S07



Sarnabar SBT rTp-105 alátét-
tárcsa

A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek Sarnabar sines rögzítési 
rendszereihez a Sarnabar sín végei 
alá hőhídmentes - csak Sarnabar 
Tube rögzítőkkel alkalmazható

Sarnafast SBT RTP alátéttárcsa

Sarnafast Tube SFT 50

Sarnafast Tube SFT 50

A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek átlapolás alatti rögzíté-
sére - csak Sarnafast SBF 6.0 mm-
es csavarral használható

Sarnabar Tube SBT 20 A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek Sarnabar sines rögzítési 
rendszereihez a Sarnabar sín meg-
fogatásához - csak Sarnafast SBF 
6.0 mm-es csavarral használható

Sarnabar Tube SBT 20

méretek:

70 mm (500db/csomag)
100 mm (500db/csomag)
130 mm (500db/csomag)
160 mm (250db/csomag)
190 mm (250db/csomag)
230 mm (250db/csomag)
300 mm (250db/csomag)

méretek:

40 mm (500db/csomag)
70 mm (500db/csomag)
100 mm (500db/csomag)
130 mm (500db/csomag)
160 mm (500db/csomag)
190 mm (250db/csomag)
230 mm (250db/csomag)
300 mm (250db/csomag)

kiszerelés:

50 db/csomag



Sarnabar sín 6/10 A műanyaglemezes szigetelési 
rendszerek mechanikai rögzítésé-
hez, attikafalak-felépítmények tö-
vében vonalmenti rögzítés létreho-
zásához. 

Sarnabar sín 6/10

Sarnafast SF 4,8xl csavar A műanyaglemezes szigetelé-
si rendszerek lemezfödémekhez 
történő rögzítésére. Pontonkénti, 
illetve folyamatos-Sarnabar sines 
rögzítési rendszerek kialakításá-
hoz.

méretek:

60 mm (500db/csomag)
70 mm (500db/csomag)
80 mm (500db/csomag)
90 mm (500db/csomag)
100 mm (500db/csomag)
120 mm (500db/csomag)
140 mm (250db/csomag)
160 mm (250db/csomag)
180 mm (100db/csomag)
200 mm (100db/csomag)
220 mm (100db/csomag)
240 mm (100db/csomag)
260 mm (100db/csomag)
280 mm (100db/csomag)
300 mm (100db/csomag)

Sarnafast SF 4,8xL csavar

méretek:

szélesség 30 mm
hosszúság 2,25 m



Sarnafast SBF 6,0xl csavar A műanyaglemezes szigetelé-
si rendszerek rögzítésére beton, 
fa és trapézlemez födémeknél. 
Pontonkénti, illetve folyamatos-
Sarnabar sines rögzítési rendszerek 
kialakításához. Sarnafast Tube és 
Sarnabar Tube rögzítő elemekhez.

Sarnafast SBF 6,0xL csavarméretek:

35 mm (500db/csomag)
50 mm (250db/csomag)
60 mm (500db/csomag)
70 mm (250db/csomag)
80 mm (250db/csomag)
90 mm (250db/csomag)
100 mm (250db/csomag)
120 mm (250db/csomag)
140 mm (250db/csomag)
160 mm (250db/csomag)
180 mm (250db/csomag)
200 mm (250db/csomag)
220 mm (250db/csomag)
240 mm (250db/csomag)
260 mm (250db/csomag)
280 mm (250db/csomag)
300 mm (250db/csomag)

megjegyzés:
A Sika Hungária Kft az általa gyár-
tott szigetelésekre, igény esetén 
ingyenesen elkészíti az adott te-
tőfelületre optimalizált szélszívás 
elleni rögzítési tervet.  



ragasztóanyagok /Tisztítók

Sika Trocal 733 PVC szigetelések, attikafalra és 
felépítményekre történő kontakt 
ragasztásához. Alkalmazható be-
ton, fém, kő, fa, oldoszerálló mű-
anyag felületeken.

Sika Trocal 733

Sika Trocal Cleaner 2000 PVC szigetelések kivitelezése köz-
ben képződött szennyeződések el-
távolítására, lemezlapolások meg-
tisztítására.

Sika Trocal Cleaner 2000

Sika Trocal Cleaner l 100 Régi PVC szigetelésekről, illetve új 
PVC szigetelésről a makacs  szeny-
nyeződések eltávolítására, lemez-
lapolások megtisztítására.

Sika Trocal Cleaner L 100

Sika Trocal CV 705/733 Régi PVC szigetelésekről, illetve új 
PVC szigetelésről a szennyeződé-
sek eltávolítására, Sika Trocal C 733 
ragasztó hígitására

Sika Trocal CV 705/733

megjegyzés:
A fent feltüntetett ragasztó a 
legáltalánosabban alkalmazott ra-
gasztó. speciális felületekre törté-
nő ragasztáshoz érdeklődjön a Sika 
Hungária Kft-nél.

kiszerelés:

20 kg/kanna

kiszerelés:

5 kg/kanna

kiszerelés:

4 kg/kanna

kiszerelés:

4 kg/kanna



kiegészítők

Sikaplan S fóliabádog PVC szigeteléseknél fallefedések, 
zárások készítéséhez
külső vízelvezetések kialakításához

Sikaplan S fóliabádog

Sikaplan Walkway PVC szigeteléseknél járósávok ki-
alakítására

Sikaplan Walkway

S Welding Cord A PVC szigetelési rendszerek 
Sarnabar sinnel történő mechani-
kai rögzítéséhez az attikafalak-fel-
építmények tövében vonalmenti 
rögzítés létrehozásához. 

S Welding Cord

paving Support pad Hasznosított tetőfelületeknél, já-
rósávoknál szintező-tartókonzol a 
járólapok sarkai alá.

méretek:

méretek:

méretek:

kiszerelés:

100 db/csomag

2,00x1,00 m
30,00x1,00 m

szélesség 1,00 m
hosszúság 10,00 m

Ø 4 mm x 100,00m



paving levelling Shim Szintezőlapok a Paving Support 
Padhoz a kisebb felületi 
egyenletlenségek kiegyenlítésére.

Paving Levelling Shim 

Sikaplan S Decor profil Állókorc imitáció, a látszó tetőfelü-
leteknél dekoratív fémlemezfedés 
hatás keltésére 

Sikaplan S Decor Profil 

Sikaplan S páraszellőző Elsősorban tetőfelújításoknál ahol 
a régi rétegrend nem kerül eltávolí-
tásra és a köztes rétegekben jelen-
tős mennyiségű párakondenzáció 
várható.
Normál páraterhelés esetén nem 
szükséges a beépítése, csak külön 
kérésre

méretek:

kiszerelés:

100 db/csomag

szélesség 35 mm
hosszúság 3,00 m

Hófogó Alacsony és nagy hajlásszögű PVC  
vízszigeteléssel ellátott tetőkön, 
alkalmazható, a hó hirtelen meg-
csúszásának megakadályozására. 

Hófogó



leesés elleni Védelem

aBS point l3-Be Leesés elleni védőfelszereléshez ki-
kötési pont, amely a betonfödém-
mel rendelkező épületek esetén 
építhetőek be.

ABS Point L3-BE 

aBS point lX-T Leesés elleni védőfelszereléshez 
kikötési pont, amely a trapézlemez 
födémmel rendelkező épületek 
esetén építhetőek be.

ABS Point LX-T 

aBS point lX-H-28 Leesés elleni védőfelszereléshez 
kikötési pont, amely a fa vagy OSB 
födémmel rendelkező épületek 
esetén építhetőek be.

méretek:

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

méretek:

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

méretek:

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

ABS Point LX-H-28

megjegyzés:
A Sika Hungária Kft, igény esetén 
ingyenesen elkészíti az adott tető-
felületre optimalizált leesés elleni 
védelem kiosztási-elhelyezési ter-
vét.  



kézi Szerszámok/Hegesztő gépek

Sarnamatic 661 
hegesztőautomata

Alkalmazható mind PVC tetőszige-
telések, mind FPO szigetelések víz-
szintes felületen lévő varratainak 
elkészítésére.

Sarnamatic 661 

Triac aT kézihegesztőgép Alkalmazható mind PVC tetőszi-
getelések, mind FPO szigetelések 
vízszintes és függőleges felületen 
lévő varratainak elkészítésére.
Digitális hőfokbeállítással és 
teljesítményszabályzóval.

Triac AT

élmetsző kés Alkalmazható mind PVC tetőszi-
getelések, mind FPO szigetelé-
sek kereszttoldásainál jelentkező 
lemezélek lemetszésére, a kapillá-
ris csatornák kiküszöböléséhez.

Élmetsző kés

élmetsző kés élező Alkalmazható az élmetsző kések 
helyszínen történő élezéséhez.

Élmetsző kés élező

megjegyzés:
A műanyaglemezes szigete-
lések hegesztéséhez   szüksé-
ges gyorshegesztő fúvókákról, 
lenyomógörgőkről, egyéb kiegészí-
tőkről, érdeklődjön a Sika Hungária 
Kft-nél.



A katalógusban található termékekről, azok beépítési útmutatójával 
kapcsolatban keresse a Sika Hungária Kft műszaki tanácsadóját. 

Sika Hungária kft
1117 Budapest,
Prielle Kornélia utca 6.
Tel.:+36-1-371-2020
Fax:+36-1-371-2022
www.sika.com
info@hu.sika.com

Minőségirányítás
ISO 9001
www.dekra-seal.com

tanúsított


