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Sika
®
 Flexistrip 

(Liquid Plastics Flexistrip) 

Samolepiaci tesniaci pásik 
 
Popis produktu Sika®  Flexistrip je samolepiaci tesniaci pásik navinutý na papieri, určený na použitie  

s tekutou hydroizoláciou Sikalastic®. 

Použitie  Sika® Flexistrip je určený na ošetrenie hláv skrutiek a príslušenstva pred aplikáciou 
hydrizolačných náterov Sikalastic®. 

Technické údaje  

Farba Biela 

Dĺžka 15,0 m 

Šírka 50 mm  

Skladovanie  

Sklad. podmienky Skladujte v originálnom balení mimo zdrojov tepla alebo vznietenia, mimo dosahu  
vlhkosti a extrémnych teplôt. Chráňte pred dažďom a slnečným žiarením.   

Príprava   

Aplika čná metóda/ náradie Tam, kde je to potrebné, môže byť materiál odrezaný nožom alebo nožničkami.  
Po očistení a ak je potrebné, po naprimerovaní príslušného miesta, odrežte 50 mm 
štvorček, odstráňte zadnú časť papiera a jemným pritlačením nalepte. Netlačte 
veľkým tlakom, s cieľom vyformovať pásku podľa obrysov. Udržujte čistotu a vyhnite  
sa poškodeniu spôsobenému tlakom nôh pred natrením systému Sikalastic®. 
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Poznámky  Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien  
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

Miestne obmedzenia  Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie  
tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti 

 
Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné  
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú  
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

Právne oznámenia  Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 
Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a 
skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                                                         
 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok.        
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