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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Reemat Premium
SKLOTEXTILNÁ ROHOŽ

POPIS PRODUKTU
Sika® Reemat Premium je výstuž zo sklených vlákien 
pre Sikalastic® Liquid Applied Membrane systémy.

POUŽITIE
Výstuž pre Sikalastic® a SikaRoof® MTC systémy▪
Výstuž pre SikaRoof® MTC detaily▪
Na nové konštrukcie aj renovácie▪
Na strechy  s  mnohými  detailmi  a  zložitou  
geometriou, kde je obmedzená dostupnosť

▪

 

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Jednoduchá a rýchla aplikácia▪
Ľahko sa prispôsobuje komplikovaným detailom▪
Zabezpečuje správnu hrúbku základného náteru▪
Zlepšuje schopnosť systému premostiť trhliny▪
Zlepšuje mechanické vlastnosti systému▪

OSVEDČENIA/ NORMY
Súčasť systému nasledovných schválení ETAG 005:

ETA - 09/0139▪
ETA - 12/0316▪
ETA - 13/0456▪
ETA - 14/0177▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Sklotextilná rohož

Balenie Rolky:
1.3 m široká a 150 m dlhá▪
1.3 m široká a 90 m dlhá▪
0.3 m široká a 150 m dlhá▪

Vzhľad/ farba Biela

Doba skladovania Produkt nemá expiráciu, ak je správne skladovaný.

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškode-
nom balení, rovno, bez záhybov, v suchom prostredí pri teplotách medzi 
+5°C a +35°C.

Plošná hmotnosť 225 g/m2

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému Podrobné informácie týkajúce sa skladby systému nájdete v systémovom 
liste alebo v produktovom liste tekutej membrány.
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
KVALITA PODKLADU

Povrch musí byť nosný, dostatočne pevný, čistý, suchý 
a bez nečistôt, oleja, mastnoty a iného znečistenia. V 
závislosti od materiálu podkladu musí byť podklad 
ošetrený primerom alebo mechanicky očistený. Na vy-
rovnanie povrchu môže byť potrebné brúsenie. Vhod-
né podklady sú napríklad: betón, bitúmenové pásy a 
nátery, kov, tehly, azbestový cement, keramická dlaž-
ba, drevené podklady. 
  
Podrobné informácie týkajúce sa prípravy podkladu a 
tabuľky primerov nájdete v Návode na zabudovanie 
príslušného LAM systému.

APLIKÁCIA

Ak bol pred aplikáciou Sikalastic® použitý primer, musí 
byť úplne vyschnutý a nesmie byť lepivý. Ohľadne ča-
kacej doby/ pretierateľnosti si prosím preštudujte pro-
duktový list príslušného primeru. Poškoditeľné oblasti 
(napr. zábradlie atď.) musia byť chránené páskou ale-
bo igelitovou fóliou. 
  
Sika® Reemat Premium je aplikovaný v kombinácii so 
Sikalastic® Liquid Applied Membrane systémom.

Naneste prvý náter Sikalastic® Liquid Applied Mem-
brane v množstve stanovenom spotrebou podľa prí-
slušného produktového listu Liquid Applied Membra-
ne. Robte iba toľko dopredu, pokiaľ je materiál teku-
tý.

1. 

Odrolujte Sika® Reemat Premium a zabezpečte, aby 
tam neboli žiadne bublinky ani pokrčenia. Presahy Si-
ka® Reemat Premium musia byť minimálne 5 cm a 
zabezpečte, aby boli presahy dostatočne mokré a le-
pili obe vrstvy.

2. 

Prevalčekujte presahy. Valček môže potrebovať o 
trochu viac materiálu, aby bol mokrý, ale nie je po-
trebné väčšie dodatočné množstvo v tejto fáze.

3. 

Keď je náter dostatočne suchý, aby sa po ňom dalo 
chodiť, uzatvorte/ zapečaťte strechu druhým náte-
rom Sikalastic® Liquid Applied Membrane v množstve 
stanovenom spotrebou podľa príslušného produkto-
vého listu Liquid Applied Membrane.

4. 

  
Vždy začnite s detailami pred aplikovaním na horizon-
tálnu plochu. Podrobnosti nájdete v krokoch 1–3.
Podrobné informácie týkajúce sa aplikácie nájdete v 
Návode na zabudovanie príslušného LAM systému.

LIMITY
Obmedzenia budú závisieť od použitej kvapaliny Sika-
lastic® - preštudujte si príslušný produktový list.

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

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia 
ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, 
ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo 
odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. 
K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa 
nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 
31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálny-
ch vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC 
látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v 
prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, 
ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejne-
nom Európskou agentúrou pre chemické látky v kon-
centrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

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

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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