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SikaProof® MetalSheet 
Przyklejana całopowierzchniowo blacha do uszczelniania detali 

Opis produktu SikaProof® MetalSheet jest blachą oklejoną obustronnie taśmą SikaProof® Tape-
150 dla uzyskania przyklejenia całą powierzchnią. 

Zastosowanie Blacha SikaProof® MetalSheet jest używana do uszczelniania detali takich jak 
głowice pali, przejścia przez beton. 

Właściwości  Łatwa i szybka w stosowaniu  

 Całkowicie i trwale przyklejona do betonowej konstrukcji 

 Bez możliwości penetracji wody między betonem a blachą 

Dane produktu  

Postać  

Wygląd / Barwa Biała folia oddzielająca na lekko zielonej powłoce po obydwu stronach blachy. 

Opakowanie 1 rolka pakowana w karton 

Wymiary Szerokość  150 mm 

Długość  25 m 

Grubość 4,10 mm 

Składowanie 
 

Warunki składowania / 
Przydatność do użycia 

SikaProof® MetalSheet ma okres przydatności do użycia wynoszący 18 miesięcy od 
daty produkcji, jeżeli są prawidłowo składowane w nie otwieranych, nie 
uszkodzonych, oryginalnych opakowaniach, w poziomej pozycji, w suchych 
warunkach i temperaturze w przedziale od +5°C do +30°C. Muszą być chronione 
przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, deszczem, śniegiem, lodem 
itp.. Nie układać palet jedna na drugiej!.Nie przykrywać paletami z innymi 
materiałami, zarówno w okresie składowania jak transportu. 

Dane techniczne 
 

Zgodność z innymi 
materiałami 

Nie może mieć bezpośredniego kontaktu ze, smołą, asfaltem, gorącymi bitumami, 
środkami ochrony drewna zawierającymi olej, rozpuszczalnikami lub innymi 
materiałami zmniejszającymi przyczepność. Dla innych materiałów (np. 
syntetycznych) należy sprawdzić kompatybilność przy bezpośrednim kontakcie. 

Informacje 
o systemie 

 

Przeznaczenie SikaProof® MetalSheet jest materiałem pomocniczym w systemie hydroizolacji na 
bazie membran SikaProof® A.. 
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Szczegóły aplikacji 

 

Warunki aplikacji 
 

Temperatura podłoża  +5° C min. / +35 °C maks. 

Temperatura powietrza +5° C min. / +35 °C maks. 

Instrukcja aplikacji 
 

Sposób aplikacji Blacha SikaProof® MetalSheet jest mocowana do membrany SikaProof® A przy 
pomocy SikaProof® FixTape-50.   

Więcej danych znajduje się w Karcie Informacyjnej membrany SikaProof® A 
i Zaleceniach stosowania systemu (Method Statement). 

Uwagi do stosowania / 
Ograniczenia 

Membrany SikaProof® A mogą być montowane wyłącznie przez przeszkolonego i 
zatwierdzonego przez Sika wykonawcę. 

SikaProof® MetalSheet nie posiada pełnej odporności na promieniowanie UV i nie 
może być instalowana w przypadku permanentnej ekspozycji na promieniowanie 
UV i warunki atmosferyczne. 

Nie stosować membran w okresie ciągłych lub przedłużających się opadów 
deszczu. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu. 

Ochrona zdrowia 
i środowiska 

 

Warunki BHP Produkt nie jest szkodliwy dla środowiska gdy jest użyty zgodnie z instrukcją. 
Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w 
Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na życzenie. 

REACH Przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące chemikaliów i ich bezpiecznego 
użycia (REACH: EC 1907/2006)  

Materiał ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu przepisu Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność do uwalniania się z 
materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego użycia. W związku z 
powyższym, nie ma obowiązku rejestracji ze względu na substancje w materiale w 
rozumieniu Article 7.1 Przepisu.   

Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC 
(substances of very high koncern = substancje bardzo wysokiej troski), według listy 
propozycji opublikowanej przez European Chemicals Agency, w stężeniu większym 
niż 0.1 % wagowo. 
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Uwagi prawne 

 

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza użytkownikom na życzenie. 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 

 




