
 

Sikaflex®-Construction

Elastīga fasāžu šuvju 
blīvēšanas mastika

Darba izpilde:

Virsmai jābūt sausai, bez eļļu, 
smērvielu un nepiesaistītu daļiņu 
paliekām. Uz virsmas nedrīkst būt 
krāsas un emaljas paliekas.

Nosegt šuvju malas ar 
pašlīmējošu maskēšanas 
aizsarglenti.

Ievietot šuves atduru. Atduras 
diametram jābūt 20% - 30% 
lielākam par šuves platumu.

Šuves blīvēšanas mastikas 
iestrāde ar rokas šuvju pistoli. 
Pirms mastikas cietēšanas 
noņem pašlīmējošo lenti.

Izlīdzina mastikas pārpalikumus 
un nolīdzina šuves virsmu ar 
roku vai ar špakteļlāpstiņu. 
Ja nepieciešams, izmanto 
izlīdzināšanas šķidrumu.

Uzklāj gruntēšanas līdzekli, 
ievēro žūšanas laiku.

Gruntēšanas 
līdzekļu izvēle:

Šuves garums no 310ml patronas

Šuves platums: 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Šuves dziļums: 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm

Šuves garums: 3,8 m 2,2 m 1,2 m 0,8 m 0,6 m

Šuves garums no 600ml iepakojuma

Šuves platums: 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Šuves dziļums: 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm

Šuves garums: 7,5 m 4,5 m 2,5 m 1,6 m 1,3 m

Šuves garums pie pareiza dozējuma:

Virsma: Primer: Žūšanas laiks:
Poraina, uzsūcoša virsma kā betons,
ķieģeļu mūris, cementa java utml., Sika® Primer-3

min. 30 min.
maks. 8 stundas

Epoksīdu/poliuretāna pārklājumi, pulverkrāsas, utml. Sika® Cleaner-205 10 min. 

Plastmasas kā PVC, utml. Sika® Primer-215
min. 30 min.
maks. 8 stundas

Metāli kā alumīnijs, konstrukciju tērauds, 
utml. Sika® Primer-210T

min. 30 min.
maks. 8 stundas

Sikaflex®-Construction iestrāde Sika – vienmēr Jūsu rīcībā

Mazumtirdzniecības uzņēmums

Sika ir ISO 9001 sertificēts uzņēmums, kas piedāvā būvniecībai kvalitatīvu 
apkalpošanu ar plašu produkcijas klāstu

Sika Latvija SIA
Skanstes iela 13
LV-1013 Rīga
Tel. +371 7375547

www.sika.lv

Sika uzņēmumi visā pasaulē

Filiāles 68 valstīs visā pasaulē, 
vairāk par 9200 darbinieku.



Sikaflex®-Construction

Elastīga 
šuvju mastika 
fasādēm

Sikaflex®-Construction
Vienkomponenta poliuretāna 
bāzes elastīga šuvju mastika

Ilgizturīgu savienojuma un deformāciju šuvju blīvēšanai ēku konstrukcijās 
(ap logiem, durvīm, nolaižamo slēģu kārbām, metāla apšuvumiem, betona 
elementiem un ķieģeļu mūri)

Vienkārši iestrādājama ar rokas 
pistoli

Ļoti īss „diegs” pārtraucot darbu

Pieļaujamās deformēšanās lielums
(Deformēšanās spēja 25% no vidējā 
šuves platuma)

Lielisko pielipšanas īpašību dēļ Sikaflex®-Construction  iespējams 
izmanto savienojuma šuvēs starp daudziem dažādiem materiāliem, kā 
betons, koks, tērauds, alumīnijs, akmens, plastmasas.

melnā betonpelēka gaiši pelēka balta bēša brūna 
(tikai patronās)

• samazina piepūli 
 darba laikā un 
 ietaupa laiku

Nelīpoša virsma

• estētiska
• ilgstoši kalpo

• kārtīgs rezultāts
• ietaupa laiku

Viegli izlīdzināma virsma

•  Nepielīp pie 
izlīdzināšanas kociņa

•  Viegli izlīdzināt   
garas šuves

• droši
• kvalitatīvi
• ilgstoši

Sikaflex®-Construction ir pieejama 310ml patronās un 600ml 
profesionālajā iepakojumā 6 dažādās krāsās:

Dažādas plastmasas

Ar lielisku cenas 
un īpašību attiecību!


