
Know-How
ipari minőség az Ön közelében 

Az Ön Sika képviselője:

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, 
tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a 
terméket. 

SikaSwell® Termékcsalád
rendkívül haTékony 
vízre duzzadó hézag-
TömíTéSi rendSzer

Sika hungária kfT 
Vízszigetelés 
H-1117 Budapest 
Prielle Kornélia utca 6. 
Magyarország 
Telefon +36 1 371 2020 
Fax +36 1 371 2022 
www.sika.hu
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SikaSwell® Termékcsalád

A vízre duzzadó hézagtömítési rendszerek, mint a SikaSwell® profi-
lok és tömítőanyagok, olyan vízre duzzadó szalagok, melyek vízzáró 
betonszerkezetekben használhatók szerkezeti hézagok tömítéséhez. 
Amint  vízzel érintkezik a SikaSwell® szalag, duzzadási nyomás jön létre 
a szerkezetben. Ez a duzzadási nyomás tömíti a szerkezet hézagait és 
megakadályozza a víz áramlását. 

A duzzAdáSi nyoMáS TöMíTi A  
HézAgoKAT éS MEgAKAdályozzA  
A Víz árAMláSáT.

Szerkezeti hézagok

áttörések

Kizárások 

Előregyártott beton-
szerkezetek



SikaSwell® P

Polimer BáziSÚ, vízre duzzadó 
munkahézag Szalag

 ́ Tisztítsa meg a felületet
 ́ Vágja le a munkahézag szalagot 
a megfelelő hosszúságban

 ́ Vigye fel a ragasztóanyagot  
pl.  SikaSwell® S-2-t a beton sáv 
közepére

 ́ nyomja a duzzadó profilt köz-
vetlenül a friss ragasztóanyagba

alkalmazáS:

alkalmazáSi TerüleT:
 ́ Munkahézagok vízzáró tömíté-
sére magas- és mélyépítésben

 ́ Csőáttörésekhez anyagváltásnál 
pl.: acél és beton között

TermékelŐnyök:
 ́ Hegesztés nélküli feldolgozás
 ́ Védőbevonata révén elkerülhető 
az idő előtti duzzadás 

 ́ Tartósan vízálló
 ́ Teljesítménye bevizsgált és 
jóváhagyott

 ́ rugalmas
CSomagoláS:

 ́ 10 m/tekercs, 50 m / doboz

SikaSwell® S-2

PoliureTán BáziSÚ, duzzadáSkéPeS 
SzigeTelŐanyag

 ́ Tisztítsa meg a felületet
 ́ Vágja le a kinyomócsőrt három-
szög keresztmetszetben 
 

 ́ Helyezze a kartust a kinyo-
mópisztolyba

 ́ Vigye fel a tömítőanyagot a 
betonsáv közepére

alkalmazáS:

alkalmazáSi TerüleT:
 ́ építési hézagokhoz helyszíni 
betonozásnál

 ́ SikaSwell® profilok ragasztá-
sához

TermékelŐnyök:
 ́ Egyszerű alkalmazás kartus vagy 
unipac csomagolásból

 ́ Tökéletes kis csomópontok 
tömítéséhez 

 ́ érdes felületen  
alkalmazható

 ́ Teljesítménye bevizs-
gált és jóváhagyott

 ́ Poliuretán bázisú

CSomagoláS:
 ́ 300 ml kartus
 ́ 600 ml unipac

SikaSwell® a

akril BáziSÚ, vízre duzzadó 
munkahézag Szalag

alkalmazáSi TerüleT:
 ́ építési hézagokhoz helyszíni 
betonozásnál

 ́ Csőáttörésekhez és acélszerke-
zetek átvezetéséhez

 ́ Különböző építőanyagok közötti 
átvezetéshez 

TermékelŐnyök:
 ́ A legkisebb repedésekbe és 
üregekbe is beleduzzad 

 ́ nem veszti el duzzadóképessé-
gét számos nedves-száraz ciklus 
után sem

 ́ Alkalmazhatósága és hosszú 
távú stabilitása vizsgált és 
jóváhagyott

 ́ Akril bázisú 

 ́ Tisztítsa meg a felületet
 ́ Vágja le a munkahézag szalagot 
a megfelelő hosszúságban

 ́ Vigye fel a ragasztóanyagot pl. 
 SikaSwell® S-2-t a beton sáv 
közepére

 ́ nyomja a duzzadó profilt köz-
vetlenül a friss ragasztóanyagba

alkalmazáS:

CSomagoláS:
 ́ A 2005: 20 m/tekercs 
A 2010:  10 m/tekercs,  
60 m / doboz

Tömítőgyűrűk és vízre duzzadó  
anker dugók vízzáró tömítésekhez


