Konstrukcijski beton
Notranji trak Sika Waterbar®
Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A7_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Armatura

Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

Zemljina

Armatura
Notranji trak Sika Waterbar®
Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

Zemljina

Konstrukcijski beton
Armatura
Notranji trak Sika Waterbar®
Membrana SikaProof® A +

Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A_2009_P01/P02_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Konstrukcijski beton
Notranji trak Sika Waterbar®
Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®
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Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®
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Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®
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Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A3_2009_en_SL_10_2020
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Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Armatura

Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A4_2009_en_SL_10_2020
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Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Notranji trak Sika Waterbar®
Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A5_2009_en_SL_10_2020
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Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Konstrukcijski beton
Notranji trak Sika Waterbar®
Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A6_2009_en_SL_10_2020
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Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

Konstrukcijski beton
Notranji trak Sika Waterbar®
Membrana SikaProof® A +
Ravna podlaga, gladek
podložni beton
Zemljina

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A7_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

SikaProof® A+ - TESNJENJE KONSTRUKCIJSKEGA SPOJA
Z notranjim trakom Sika Waterbar®

930_020704_0409A_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Všeobecné informácie

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

DETAJL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki,ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika.
V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli
odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo
naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Tel: +41 584364040
www.sika.com

