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Sika Serviices AG, Tüffeenwies 16‐22, 8064 Zürich, Szwajcaria
D
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2012
N
Notified Body 1213
Materiałł uszczelniająccy do połączeń niekonstrukkcyjnych w po
osadzkach do aplikacji wew
wnętrznych i zewnętrznych
TTyp PW EXT‐IN
NT CC
Reakcjaa na ogień

Klaasa E

Wodosszczelność i gaazoszczelnośćć
Właściw
wości przy rozzciąganiu pod
d stałym obciąążeniem

Brrak uszkodzeń przy wydłużeeniu 100%

Utrata objętości

≤ 10%
1

Odporn
ność na rozdaarcie

Brrak uszkodzeń przy wydłużeeniu 50%

Właściw
wości adhezyjjne/kohezyjne
e przy stałym
wydłużżeniu po 28 dn
niach działania wody

Brrak uszkodzeń przy wydłużeeniu 100%, zm
miana
mo
odułu sieczne
ego: ≤ 50%

Właściw
wości adhezyjjne/kohezyjne
e przy stałym
wydłużżeniu po 28 dn
niach działania solanki

Brrak uszkodzeń przy wydłużeeniu 100%

Właściw
wości mechan
niczne przy stałym obciąże niu dla
zastoso
owań w zimnyym klimacie (‐‐30±2)°C

Brrak uszkodzeń przy wydłużeeniu 100%

Trwało
ość

Sp
pełnia
htttp://dop.sika
a.com
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BH
HP, OCHR
RONA ZDR
ROWIA I Ś RODOWISSKA (REAC
CH)
Szczzegółowe informacje dotyczące zd
drowia, bezpieczeeństwa, a także dane
d
dotyczące ekologii, właściwoości toksykologiczznych
matteriału itp. dostęp
pne są w Karcie Charakterystyki
C
PPreparatu Niebezp
piecznego dostęp
pnej na żądanie.

UW
WAGI PRA
AWNE
Infoormacje, a w szczzególności zalecenia dotyczące dzziałania i końcow
wego zastosowaniia produktów Sikka Poland Spółka z o.o. z
sieddzibą w Warszaw
wie (dalej: „Sika”)) są podane w doobrej wierze, przyy uwzględnieniu aktualnego
a
stanuu wiedzy i doświa
adczenia
Sikaa i odnoszą się do
o produktów skła
adowanych, przecchowywanych i używanych
u
zgodn
nie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z
uwaagi na występują
ące w praktyce zrróżnicowanie matteriałów, substan
ncji, warunków i sposobu ich używ
wania i umiejscow
wienia,
pozzostające całkowiicie poza zakrese
em wpływu Sika, właściwości prod
duktów podane w informacjach, ppisemnych zalece
eniach i
innyych wskazówkach
h udzielonych przzez Sika nie mogąą być podstawą do
d przyjęcia odpo
owiedzialności Siika w przypadku używania
produktów niezgodn
nie z zaleceniamii podanymi przezz Sika. Użytkowniik produktu jest obowiązany
o
do użżywania produkttu zgodnie z
jegoo przeznaczeniem
m i zaleceniami podanymi przez fiirmę Sika. Prawa własności osób trzecich
t
muszą byyć przestrzegane
e. Sprzedaż,
w kktórej stroną sprzzedającą jest Sika
a Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dallej: „Sika”), jest rrealizowana zgod
dnie z
aktuualnie obowiązujjącymi Ogólnymii Warunkami Sprzzedaży Sika (w skkrócie OWS), okre
eślającymi prawaa i obowiązki stro
on umów
sprzzedaży towarów Sika. OWS stano
owią integralną czześć wszystkich umów
u
sprzedaży zawieranych z firirmą Sika. Kupują
ący jest
zobbowiązany zapozn
nać się z postano
owieniami aktualn
lnie obowiązującyych Ogólnych Wa
arunków Sprzedaaży Sika jeszcze przed
ostaatecznym uzgodn
nieniem wszystkich istotnych elem
mentów umowy, w momencie pod
dpisania umowy llub złożenia zam
mówienia, a
najppóźniej w momen
ncie odbioru tow
waru, kupujący jesst także zobowiązany do zapoznania się z informaacjami zawartymii w
aktuualnej Karcie Info
ormacyjnej użytkkowanego produkktu oraz do przesstrzegania postan
nowień lub wymaagań zawartych w tych
dokkumentach. OWSS są ogólnie dostę
ępne na stronie innternetowej www
w.sika.pl oraz we
e wszystkich oddzziałach Sika na te
erenie kraju.
Koppię aktualnej Kartty Informacyjnej Produktu Sika doostarcza Użytkow
wnikowi na jego żądanie.
ż
Deklaraccje Właściwości Użytkowych
U
dosstępne na stroniee www.sika.pl w zakładce
z
Dokumeentacja Techniczn
na.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkkowska 89
02‐871 Warsszawa
Polska
www.sika.pll
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