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TEHNIČNI LIST

Sika® Igolflex® P-10
Enokomponentni bitumenski temeljni premaz na osnovi topil

OPIS IZDELKA
Sika® Igolflex® P-10 je enokomponentni bitumnenski 
temeljni premaz na osnovi topil, pripravljena za takoj-
šnjo uporabo.

UPORABA
Temeljni premaz za bitumenske debeloslojne obloge 
in bitumenske folije. Uporablja se za izboljšanje oprije-
ma in utrjevanja:

betona,▪
malte,▪
zidnih konstrukcij.▪

Izboljša oprijem na:
lesu,▪
kovini.▪

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Kratek čas sušenja▪
Dober oprijem▪
Dobra penetracija v porozne podlage▪
Nanos s čopičem, valjčkom ali brezzračnim brizga-
njem

▪

Pripravljen za uporabo▪

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Bitumen in topila

Embalaža Posode po 5, 10, 20 in 200 l.
Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.

Barva Črna

Rok uporabe 12 mesecev od datuma izdelave, če je izdelek pravilno hranjen v neodprti, 
nepoškodovani, originalni embalaži.

Pogoji za shranjevanje Hranite v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži, v suhem prostoru, 
pri temperaturi med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte embalažo.

Gostota 0,95 ± 0,05 kg/l

Plamenišče +23 °C (zaprti preskus)

Vsebnost trdnih snovi (utežnostno) 54 % ± 2 %

INFORMACIJE O VGRADNJI
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Poraba Beton, malta, zidne konstrukcije in 
lesene podlage

0,35–0,50 kg/m2

Kovinske podlage 0,20–0,30 kg/m2

Te vrednosti so teoretične in ne vključujejo porabe dodatnega materiala 
zaradi poroznosti površine, profila površine, sprememb v nivoju ali izgub 
itd.

Temperatura zraka v okolici Najmanj +5 °C / največ +35 °C

Temperatura podlage Najmanj +5 °C / največ +35 °C

Čas sušenja Približno 2 uri (pri +20 °C)
Čas je približen in je odvisen od spreminjajočih pogojev v okolici, zlasti 
temperature in relativne vlažnosti.

NAVODILA ZA VGRADNJO
KAKOVOST PODLAGE

Podlaga naj bo enotna, suha ali rahlo vlažna, čista, 
brez prahu, odstopajočih delcev, starih premazov, olj, 
masti, rje in drugih materialov, ki bi oteževale oprijem 
premaza. Napake v podlagi, ki so večje od 5 mm, kot 
so vdolbine, vrzeli, razpoke, satasta struktura itd., je 
potrebno obdelati s primerno Sikino sanacijsko malto.

PRIPRAVA PODLAGE

Površine je treba očistiti in pripraviti s primernimi po-
stopki, da zagotovimo čisto, rahlo teksturirano površi-
no. Napake je potrebno obdelati s primerno Sikino sa-
nacijsko malto.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so oprede-
ljeni v izjavi o metodah, navodilih za uporabo in delov-
nih navodilih, ki morajo biti vedno prilagojeni dejan-
skim razmeram na kraju samem.
Ročno nanašanje
Sika® Igolflex® P-10 nanesite na pripravljeno podlago s 
čopičem ali valjčkom za nanašanje pri zahtevani pora-
bi.
Nanašanje z brizganjem
Sika® Igolflex® P-10 nanesite na pripravljeno podlago 
primerno opremo za brezzračno brizganje.
Zagotovite neprekinjen nanos brez por.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po konča-
nem delu s Sika® Colma Cleaner. Strjen material lahko 
odstranimo mehansko.

OMEJITVE
Ne uporabljajte znotraj stanovanjskih stavb ali v ne-
prezračevanem okolju.

▪

Ne vgrajujte na mokre ali zelo vlažne površine.▪
Ne mešajte s cementom ali vodo.▪
Ne uporabljajte za hidroizolacijo rezervoarjev, kleti 
ali odtokov pod vodnim pritiskom.

▪

Ne uporabljajte za hidroizolacijo površin ali posod, ki 
so v stiku s tekočinami namenjenimi za prehrano lju-
di (pitno vodo).

▪

Ne uporabljajte v stiku s topili ali mineralnimi olji.▪

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, 
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj 
si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, 
na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikolo-
ške in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO
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 toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
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va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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