
PRODUKTOVÝ LIST
Sika® Reemat Lite
VÝSTUŽNÁ ROHOŽ ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

POPIS PRODUKTU
Sika® Reemat Lite je výstuž zo sklených vlákien pre Si-
kagard® Hygienický náterový systém

POUŽITIE
Výstuž pre Sikagard® Hygienický Náterový Systém▪
Výstuž pre Sikagard® Hygienický Náterový Systém -
detaily

▪

Pre nové projekty a rekonštrukcie▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Jednoduchá a rýchla aplikácia▪
Jednoduché prispôsobenie sa komplikovaným detai-
lom

▪

Zabezpečuje správnu hrúbku základného náteru▪
Zlepšuje vlastnosti systému preklenutia trhlín▪
Zvyšuje mechanické vlastnosti systému▪

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Nepravideľná tkanina zo sklených vlákien

Balenie Rolka: šírka 1m, dĺžka 50m

Vzhľad/ farba Biela

Doba skladovania Produkt nemá dobu expirácie, ak je správne skladovaný.

Podmienky skladovania Výrobok musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškode-
nom balení, plochý a bez záhybov, v suchých podmienkach pri teplotách
medzi +5 ° C a +35 ° C.

Hustota ~30 g / m2

INFORMÁCIE O SYSTÉME
Systémy Podrobné informácie týkajúce sa systému nájdete v systémovom alebo v

produktovom liste k príslušnému Sikagard® Hygienickému Náterovému Sys-
tému.
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
APLIKÁCIA

Pred aplikáciou systému Sikagard® Hygienický nátero-
vý systém musí byť podkladný náter, ak je použitý, vy-
schnutý vzhľadom na príslušný čakací čas / pretieranie
(pozrite PDS príslušného náteru). Miesta s možným po-
škodením (zábradlia atď.) musia byť chránené páskou
alebo plastovým obalom.

Sika® Reemat Lite sa používa v kombinácii so Sikagard®
hygienickým náterom.
Naneste prvý náter Sikagard® hygienický náter na zá-
klade spotreby príslušného produktového listu pre hy-
gienický náterový systém. Je potrebné pracovať rýchlo,
aby materiál zostal tekutý.
Rozbaľte Sika® Reemat Lite a ujistite sa, že neobsahuje
žiadne bubliny alebo záhyby. Prekrytie Sika® Reemat
Lite musí byť minimálne 5 cm a je potrebné zabezpečiť
aby bolo prekrytie dostatočne vlhké na dosiahnutie
správnej lepiacej schopnosti spoja.
Pretretie valčekom môže vyžadovať pridanie malého
množstva materiálu na udržanie vlhkého spoja, ale v
tomto štádiu nie je potrebné pridávať väčšie množ-
stvo materiálu.
Po prekrytí, ako aj po dostatočnom čakacom čase / ča-
se pretierania, pokračujte s nasledujúcimi nátermi
podľa príslušného produktového / systémového listu
pre príslušný Sikagard® hygienický náter.

LIMITY
Obmedzenia budú závisieť od použitia jednotlivých Si-
kagard® Hygienických náterov - prosím prečítajte si prí-
slušný technický list výrobku /systémový list výrobku.

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk
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Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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