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A tető javításánál mind az általánosan  alkalmazott bitumenes és 
műanyag lemez, mind pedig a két komponensű, kenhető anyagok 
alkalmazása szakavatott kivitelezőt igényel, házilagos kivitelezés 
ezekkel az anyagokkal nem javasolt. 
A bitumenes lemezek eszköz és nyílt láng használat igényesek, a 
bitumenes kenhető szigetelések nem rugalmasak, elrepedhetnek, 
a két komponensű, kenhető anyag felhelyezése pedig összetett 
munkafolyamatokból áll.

Mesteri szintű, házilagos kivitelezést, hosszú távú, teljes körű 
technikai megoldást a Sikalastic–580 egy komponensű, kenhető 
tetőszigetelő bevonat jelent, hiszen:

 a tetőfelújításnál érzékeny, kényes területek vízszigetelését is 
megoldja (komplikált tetőformák, csatlakozások, kémények, 
tető áttörések, összefolyók)

 nemcsak a teljes körű tetőszigetelés, hanem kisebb tetőjavítási 
munkák esetén is segít

 egyszerűen bedolgozható, minimális az eszköz igény: vödör és 
festőhenger, vagy ecset

 használatra kész, csak össze kell keverni

 UV álló, esztétikus, napsugárzást visszaverő fehér szín,

 szagtalan, könnyen tisztítható, környezetbarát, 

 teljes értékű, lépésálló, nem sérülékeny az elkészített felület, 

 a felhasználási terület sok féle lehet (bitumen, beton, tégla, 
fém, cserép, kerámia, stb..)

Fogd és vidd, te is meg tudod csinálni! Csak pár lépés és máris 
kész a felület:

1.  felület megtisztítása, mozgó darabok eltávolítása, falevelek, ko-
rábbi bitumen őrlemény eltávolítása

2.  alapozás vízzel higított Sikalastic-580-as anyaggal: anyag meg-
keverése és hengerrel történő felhordása

3.  első réteg felhordása

4.  második réteg felhordása*

A második réteg felhordását követő 3 óra elteltével a védelem 
már létrejön, eső állóvá válik a felület!

* A második réteg felhordása során javaslunk egy hordozó réteg belefekte-

tését, amivel tovább növelhetjük a rétegrend stabilitását.

Anyagszükséglet:

 kb. 1,3 kg/ m2 kb.3 kg / m2

alapfelület 
hőmérséklete

eső állóvá 
válás ideje

második réteg 
felhordhatóság

10 °C 3 óra elteltével 36 óra

20 °C 1,5 óra elteltével 24 óra

30 °C 45 perc elteltével 12 óra

Minden esetben az általános Üzleti Feltételekink irányadóak. Kérjük, te-

kintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



FOGD ÉS VIDD
Az Ön képviselője:

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
www.sika.hu

Tudjon meg többet a 
Sika vízszigetelési megoldásokról, 
a Sikalastic-580–ról!

KERESSE FEL 
YOUTUBE OLDALUNKAT!
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