
TERMÉK ADATLAP
Sikaflex® Tank N
EGYKOMPONENSŰ RUGALMAS HÉZAGTÖMÍTŐ

TERMÉKLEÍRÁS
A Sikaflex® Tank N egy egykomponensű, nedvességre
térhálósodó, rugalmas hézagtömítő.

FELHASZNÁLÁS
A Sikaflex® Tank N alkalmazása szakemberek részére
javasolt. A Sikaflex® Tank N olyan alkalmazási terüle-
tekre lett kifejlesztve ahol tárolják, kezelik vagy töltik a
vízet szennyező folyadékokat, pl.:üzemanyagállomások
burkolati hézagai, tárolótartályok és konténment tömí-
tésre, mozgó és csatlakozó kapcsolatok tömítéséhez
garázsokban.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Nagyfokú ellenállás vegyianyagokkal szemben▪
Nagyfokú mechanikai ellenállás▪
Alakváltozási képesség ± 25% (ISO 9047)▪
Jó felhasználási tulajdonságok▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
Európai Műszaki Engedély ETA-09/0272▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag Poliuretán

Csomagolás 600 ml fóliacsomag, 20 fóliacsomag dobozonként

Szín Betonszürke, fekete

Eltarthatóság A Sikaflex® Tank N a gyártástól számítva 12 hónapig tartható el, ha sértet-
len állapotban, eredeti, szigetelt csomagolásában és tárolási előírásoknak
megfelelően van tárolva.

Tárolási feltételek A Sikaflex® Tank N száraz helyen, közvetlen napfénytől védve +5 oC és +25
oC között tárolandó.

Sűrűség kb. 1,50 kg/l (ISO 1183-1)
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Shore A keménység kb. 35  (28 nap után) (ISO 868)

Metsző rugalmassági modulus kb. 0,60 N/mm2  100%-os megnyúlásnál (23 °C) (ISO 8339)
kb. 1,10 N/mm2  100%-os megnyúlásnál (−20 °C)

Szakadási nyúlás kb. 700% (ISO 37)

Rugalmas visszaalakulás kb. 80% (ISO 7389)

Továbbszakítási ellenállás kb. 8,0 N/mm (ISO 34)

Mozgási képesség ±25% (ISO 9047)

Vegyi ellenállóképesség Az alábbi lista tartalmazza azokat a folyadékokat melyekre nézve a hézagtö-
mítés átnemeresztő és ellenálló akár 72 órán keresztül (közepes terhelés
esetén). Ezekre az anyagokra a Sikaflex® Tank N a TRwS (Technical Rules on
substances Hazardous to Water) szerint elismert tömítőanyag tároló / töl-
tő / kezelő berendezésekhez vízszennyező termékek esetében.
Csoport szám.* Folyadék
DF 1 + 1a Motor üzemanyag (benzin) DIN

51600 és DIN EN 590 szerint
DF 2 Repülőgép üzemanyag
DF 3 + 3a + 3b Extra-könnyű fűtőolaj (DIN 51603-

1), gázolaj (DIN EN 590),
használatlan belsőégésű motor ola-
jok, használatlan váltóolajok, mint
kevert telített és aromás szénhidro-
gének, amelyek aromás tartalma <
20 tömeg% és lobbanáspontja > 55
°C

DF 4 Egyéb szénhidrogén
DF 4a Benzol és benzoltartalmú elegyek
DF 4b Nyers olajok
DF 4c Használatlan belsőégésű motor ola-

jok és váltóolajok, melyek
lobbanáspontja > 55 °C.

DF 5 Egy- és többértékű alkoholok (< 48
térfogat% metanol), glikoléterek

DF 5a Egyéb alkoholok és glikoléterek
DF 5b Egy- és többértékű alkoholok ≥ C2

DF 11 Szervetlen lúgok, és lúgosan
hidrolizáló szervetlen sók vizes olda-
tai (pH > 8), kivéve ammóniaolda-
tok és oxidáló sók oldatai (pl.: hi-
poklorit).

* Amint azt az elfogadott vízszennyező anyagok tárolásához / kezeléséhez/ töltéséhez felhasznált hézagöt-
mítő rendszerekre vonatkozó irányelvek tartalmazzák,1. rész Lásd DIBt (German Institute for Construction
Technology) dokumentáció, 16.1.

Alkalmazási hőmérséklet −40 °C to +70 °C
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Csatlakozás tervezés A szem előtt tartandó lényeges szabályok rugalmas tömítéssel ellátott
csatlakozások tervezéséhez. Minden csatlakozás tömítést vízszennyező
anyagokat tároló / töltő / kezelő rendszerekben és szennyvízkezelésben a
Sikaflex® Tank N-re jóváhagyott engedélynek (ETA-09/0272) és mellékletei-
nek megfelelően kell létrehozni. A helyszínen készült beton éles széleinek
károsodását elkerülendő, a csatlakozás oldalán egy kb. 3-5 mm-es lekerekí-
tést kell készíteni. A hézag szélességét, a csatlakozás szükséges mozgását és
a tömítőelem alakváltozó képességét figyelembe véve kell meghatározni. A
hézag szélessége lehet >10 mm és <35 mm. Az 1:0,8 szélesség / mélység
arány betartandó (kivételeket lásd az alábbi táblázatban).
 
Hézagszélesség szabvály betonelemek közötti hézagokhoz
Hézagtávolság [m] Min. hézagszélesség

[mm]
Min. hézagmélység
[mm]

2 10 10
4 15 12
6 18 15
8 20 18
10 30 25

Minden csatlakozást pontosan kell tervezni és méretezni a megfelelő
szabványok figyelembevételével, még a kialakításuk előtt. A szükséges hé-
zagszélesség számításának alapja a szerkezet típusa és méretei, a környező
építőanyagok és a hézagtömítő műszaki értékei, valamint a építmény és hé-
zag sajátos kitettsége. Nagyobb hézagokkal kapcsolatban forduljon a Sika
Műszaki Osztályához.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Anyagfelhasználás 600 ml anyagból ké-

szíthető hézag hossza
[m]

Hézag szélessége[mm] Hézag mélysége [mm]

6 10 10
3,3 15 12
1,9 20 16
1,2 25 20
0,8 30 24

Háttérkitöltő anyag Használjon zárt cellás polietilén hab háttérkitöltő profilt.

Állékonyság 0 mm (20 mm profil, 50 °C) (ISO 7390)

Levegő környezeti hőmérséklete +5 °C és +40 °C között, min. 3 °C-kal a harmatponti hőmérséklet felett

Alapfelület hőmérséklete +5 °C és +40 °C között

Kötési sebesség kb. 2,5 mm/24 óra. (23 °C / 50% rel.páratart.) (CQP 049-2)

Bőrképződési idő kb. 90 perc (23 °C / 50% rel.páratart.) (CQP 019-1)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szilárd, egységes és
zsírtól, olajtól, portól, morzsolódó részektől mentes.
Felhasználás előtt távolítsa el a  felületről a cementi-
szapot. A felület nagyon finom csiszolóeszközzel való
érdesítése javíthatja a tapadást a Sikaflex® Tank N-hez.
A Sikaflex® Tank N hézagtömítő rendszer bevonat nél-
küli folyadékálló betonelemeken használható. A Sikaf-
lex® Tank N műszaki engedélyel rendelkezik vizet
szennyező folyadékok tárolására / kezelésére / töltésé-
re alkalmas berendezésekben való felhasználáshoz
vagy fokozat ≥C35/C45 ≤C50/60 (EN 206-1), helyben

készült beton DIN 1045 szerint mint "FD"
(folyadékálló) beton, vagy "FDE (penetráció tesztelt
folyadékálló) beton.
Nem pórusos felületek
Aluminium, eloxált aluminium, rozsdamentes acél,
galvanizált acél, porszórt acélok vagy mázas cserép
esetében a felületet le kell tisztítani és Sika® Aktivator-
205-tel előkezelni. A tömítés előtt hagyjon több mint
15 perc kiszellőzési időt (< 6 óra). Egyéb fémek eseté-
ben mint: réz, bronz, titán, cink szintén szükséges
tisztítás és előkezelés Sika® Aktivator-205-tel. Miután
biztosította a megfelelő kiszellőzési időt, egy ecset se-
gítségével hordjon fel Sika® Primer-3 N-t és várjon
több mint 30 percet (< 8 óra), hogy az anyag kiszellőz-
zön a tömítés megkezdése előtt. PVC esetében tisztít-
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sa meg a felületet és egy ecset segítségével hordjon fel
Sika® Primer-215-t, majd a tömítés megkezdése előtt
várjon több mint 30 percet (< 8 óra) míg az alapozó ki-
szellőzik.
 
Pórusos felületek
Beton, pórusbeton, cementbázisú vakolat, habarcs és
tégla esetében Sika® Primer-215-tel kell alapozni a
ETA-09/0272 szerint vagy tiszta ecsettel vagy henger-
rel Sika® Primer-3 N-t kell felvinni a felületre. Tömítés
előtt várjon több mint 30 percet (< 8 óra) míg az alapo-
zó kiszellőzik.
 
Részletesebb tanácsokért, instrukciókért forduljon a
helyi Sika Műszaki Osztályához.
Megjegyzés: Az alapozók adhézió javító anyagok. Nem
helyettesítik a felület megfelelő tisztítását és nem
javítják jelentősen a felület szilárdságát.
 

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A Sikaflex® Tank N használatra kész. A szükséges alap-
felület előkészítés után helyezze be az alkalmas
háttérkitöltő profilt a megfelelő mélységbe és
amennyiben szükséges használjon alapozót. Helyezze
be a fóliacsomagot vagy a kartust a tömítőpisztolyba
majd préselje a Sikaflex® Tank N-t a hézagba. Ügyeljen
rá, hogy a tömítőanyag teljes mértékben érintkezzen a
hézag falaival és kerülje a légzárványok kialakulását. A
megfelelő tapadás érdekében a Sikaflex® Tank N-t erő-
sen a hézag falaihoz kell nyomni. Ajánlott maszkolósza-
lag használata ott, ahol pontos és egyenes vonalak
szükségesek. A szalagot a bőrösödési idő lejárta előtt
távolítsa el. Használjon kompatibilis eszközt (pl.:Sika®
Tooling Agent N) a kötés felületének elsimításához. Ne
használjon oldószertartalmú eszközöket.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Minden szerszámot és alkalmazott eszközt tisztítson
meg azonnal a használat után Sika® Remover-208-cal
és/vagy Sika® TopClean T-vel. A már megkötött, mara-
dék anyagot csak mechanikus lehet eltávolítani.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
Biztonságtechnikai Adatlapok▪
Előkezelési Táblázat Ragasztáshoz és Tömítéshez▪

KORLÁTOZÁSOK
A Sikaflex® Tank N átfényezhető a legtöbb homlokza-
ti festékrendszerrel. A festékekek kompatibilitásáról
azonban előzetes tesztek elvégzésével meg kell bizo-
nyosodni (pl.: ISO műszaki dokumentuma alapján:
Tömtések festhetősége és festékkompatibilitása). A
legjobb eredmény abban az esetben érhető el, ha a
festés előtt elegendő időt biztosít a tömítésnek a tel-
jes kikeményedéshez.
Megjegyzés: Amennyiben rugalmas tömítésen nem
rugalmas festéket alkalmaz, az a festékréteg repede-
zéséhez vezethet.

▪

Vegyianyagok, magas hőmérséklet és UV-sugárzás
hatására a felület elszíneződhet, azonban az elszíne-
ződés csak esztétikai jellegű, nem befolyásolja

▪

hátrányosan a termék műszaki tulajdonságait vagy
tartósságát.
Ne használja a Sikaflex® Tank N-t természetes kövön.▪
Ne használja a Sikaflex® Tank N-t mint üvegszigetelőt,
bitumenes alapfelületeken, természetes kövön, ter-
mészetes gumin, EPDM gumin vagy egyéb olyan épí-
tőanyagon amiből olyan olaj, lágyító vagy oldószer
szivároghat ki, ami megtámadhatja a tömítést.

▪

Ne használja a Sikaflex® Tank N-t tömítésre meden-
cékben vagy azok környékén.

▪

Ne engedje, hogy a meg nem kötött Sikaflex® Tank N
alkoholtartalmú anyagokkal érintkezzen, mert ez za-
varhatja a térhálósodási reakciót.

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
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felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

SikaflexTankN-hu-HU-(05-2019)-1-1.pdf

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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