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TERMÉK ADATLAP 
Sika® BlackSeal BT  
 

BUTIL BÁZISÚ SZERKEZETI TÖMÍTŐ- ÉS RAGASZTÓANYAG 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS A Sika® BlackSeal BT egy butil bázisú, egykomponensű tömítő- és ragasztó-
anyag, amely a legtöbb építési alapfelületen jól tapad. 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

A Sika® BlackSeal BT alkalmas tetők, falak és egyéb épületelemek kültéri tömíté-
sére, ragasztására és javítására.  

 

TERMÉKELŐNYÖK 

 a legtöbb építési alapfelületen jól tapad 

 nem igényel alapozást 

 könnyen feldolgozható 

 nyirkos alapfelületen is alkalmazható 

 magas szárazanyag tartalom – kiváló réskitöltő tulajdonságú zsugorodás nélkül 

 

ENGEDÉLYEK/SZABVÁNYOK 

Megfelel az ISO 11600 F 7,5 P szabvány előírásainak. 

 

TERMÉKADATOK  

MEGJELENÉS SZÍN 

Fekete 

CSOMAGOLÁS 

300 ml-es kartus, 12 kartus / doboz 

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / 

ELTARTHATÓSÁG 

 

Bontatlan, ép, eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett he-

lyen +5˚C és +25˚C közötti hőmérsékleten gyártástól számított 24 hónapig tá-

rolható. 
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MŰSZAKI ADATOK VEGYI ALAPANYAG 

butil  

SŰRŰSÉG 

kb. 1,80 kg/liter  (ISO 1183-1) 

SZÁRAZANYAG TARTALOM 

kb. 85% 

MECHANIKAI / FIZIKAI 
TULAJDONSÁGOK 

MOZGÁSI KÉPESSÉG 

± 7,5%  (ISO 9047) 

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET 

-20˚C –tól +70 ˚C –ig 

TERÜLÉS 

˂ 3 mm (20 mm profil, +23 ˚C-on) (ISO 7390) 

KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE 

+5˚C –tól +40 ˚C-ig, min. 3 ˚C-kal a harmatpont felett 

ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE 

+5˚C –tól +40 ˚C-ig 

FOGÁSBIZTOS 

kb. 25 perc 

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁS 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

A felület tiszta, száraz, ép és homogén, olajtól, zsírtól és portól valamint laza 
vagy homokolódó részektől mentes legyen.  

Festéket, cementtejet és egyéb szennyeződéseket távolítsuk el. 

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS / 

ESZKÖZÖK 

A Sika® Black Seal BT egy felhasználásra kész termék. 

Helyezzük a kartust a kinyomó pisztolyba és nyomjuk ki a Sika® BlackSeal BT 

anyagot a hézagba. Közben bizonyosodjunk meg róla, hogy a ragasztó telje-

sen kitölti a hézagot. A hézag kitöltése közben kerülje a levegő bezáródását. 

Biztosítson megfelelő tapadást a hézagszélekhez.  

Használjunk maszkoló szalagot, ahol esztétikai követelmények merülnek fel a 

hézagkialakítással szemben. A maszkoló szalagot akkor kell eltávolítani, ami-

kor a tömítőanyag még nem kikötött. Simítsuk az anyagot simító folyadékkal 

(pl. Sika® Tooling Agent N) a tökéletes hézagtömítési felület eléréséhez. Ne 

használjunk oldószertartalmú terméket simító folyadékként.  

Átlapolt felületek tömítése esetén a még ragadós tömítőanyagba illesszük az 

elemeket, ahol a minimális rétegvastagság 2 mm. 

Ha ragasztóként használjuk, nyomjuk össze a ragasztandó felületeket, majd 

húzzuk szét és várjunk kb. 10 percet amíg a Sika® BlackSeal BT fogás biztos 

lesz, majd ismét nyomjuk jól össze a felületeket. 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA Használat után azonnal az összes eszközt és berendezést Sika® Colma-

Reiniger és/vagy Sika® HandClean anyaggal tisztítsuk meg. 

A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el. 
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MEGJEGYZÉSEK A 

FELDOLGOZÁSHOZ, 

KORLÁTOZÁSOK 

 

 

 

 A Sika® Black Seal BT nem átfényezhető/ nem átfesthető. 

 Ne használja a Sika® Black Seal BT-t víz alatti hézagokhoz. 

 Ne használja a Sika® Black Seal BT-t üvegragasztáshoz. 

 Amennyiben a Sika® Black Seal BT érintkezésbe kerülhet más tömítő/ragasztó 

anyaggal, akkor a Sika® Black Seal BT használata előtt kompatibilitási teszt el-

végzése javasolt. 

 Ne használja a Sika® Black Seal BT-t úszómedencék tömítésére. 

 Ne használja a Sika® Black Seal BT-t természetes kő felületen. 

MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgála-
tok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körül-
mények miatt ettől kissé eltérhet. 

ÖKOLÓGIAI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adat-
lapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezése-
ket be kell tartani. 

A felhasználók számára írt biztonságos tárolásra, kezelésre valamint a vegyi 
termékek elhelyezésére vonatkozó információk és tanácsok megtalálhatók a 
termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban, mely magába foglalja a 
fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonságtechnikai adatokat. 

JOGI TUDNIVALÓK A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelen-
leg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, 
amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más 
tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete mi-
att semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonat-
kozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származ-
tatható. 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 Adat-
lapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás 
időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a 
műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok 
között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. 
Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, 
mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti fel-
hordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 

  

 

           

      

      

      

      

            

      

      

      

 

Sika Hungária Kft. 

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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