
 

Roofing
Sikalastic®-641
1-Komponent flytande polyuRetan membRan med Svag luKt



roofing
Sikalastic®-6412

roofing
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Economic System Standard System Enhanced System  Premium System

Avsedd livslängd 10 år 15 år 20 år 25 år

täckning:

bottenskikt  1,0 l/m2  1,25 l/m2  1,25 l/m2 1,25 l/m2

Sika Reemat Standard premium premium premium

ytskikt 0,5 l/m2 0,5 l/m2 0,75 l/m2 2 x 0,6 l/m2

Tjocklek färdig produkt ~ 1,3 mm ~ 1,5 mm ~ 1,8 mm ~ 2,2 mm

ETAG 005 klassificering:

brukstid W2  W2  W3  W3

Klimatzon m och S m och S m och S m och S

last p4 p4 p4 p4

taklutning S1-4 S1-4 S1-4 S1-4

temperatur vid 
användning

tH4 / tl3 tH4 / tl3 tH4 / tl3 tH4 / tl4

4

32
1

Sikalastic®-641 ÄR DEN NYA GENERATIONEN av Sikalastic® mtC Systemet, 
med reducerad voC och en ny Sika-patenterad i-Cure härdningsteknologi för 
lägre luktutveckling under och efter härdningsprocessen.
lukt under, och en kort period efter, applicering är fortfarande en av de viktigaste 
frågorna vid användning av flytande membran i olika ombyggnadssituationer.

      
      Sikalastic-641
             Nästa generations 1-komponent flytande membran för tätning av tak

Sikalastic®-641 är en unik produkt med Sikas patenterade 
härdningsteknik, som har utvecklats specifikt för användning 
i mycket känslig områden såsom sjukhus, skolor, livsmedels- 
och läkemedelsindustrin.
Sikalastic®-641 ger möjligheter för arkitekter, konsulter och 
entreprenörer att använda flytande tätskikt i dessa känsliga 
områden.

vetenSKapligt beviSad Svag luKt 

den reducerade lukten med Sikalastic®- 641 jämfört med kon-
ventionell 1 C puR System är vetenskapligt testad av odournet, 
ett oberoende och specialiserat laboratorium för luktbedöm-
ning. all provtagning och analys genomfördes under standar-
diserade förhållanden med följande internationellt godkända 
standarder som grund för analyserna:

n odour concentration (en 13725:2003)
n	intensity (vdi 3882)
n	Hedonic tone 
 (vdi 3882 and iSo 16000-28 (d)

funKtioneR oCH föRdelaR

n	1-komponent – ingen blandning, lätt och färdig att använda
n	appliceras kall - kräver ingen värme eller öppen låga
n	minimal lukt
n	Kompatibel med Sika® Reemat premium – lättarbetad
n	Ångpermeabel – tillåter underlaget att andas
n	elastisk – bibehåller flexibilitet även vid låga temperaturer
n	Härdar snabbt – regnsäker nästan omedelbart efter 
 applicering

godKännande & CeRtifieRingaR

European Technical Approval (ETAG 005) 
nr: eta 14/0177
External fire performance according to ENV 1187:
bRoof (t1) + (t4) over build up roofing system.
Reaction to fire according to EN 13501-1:
euroclass e 
British Standard 476 – 3: 
ext. f.ab on build up roofing System
Odor assesment Odournet:
Rapport nummer 504 - 2014

      
      Sikalastic-641
             Ekonomiska och högpresterande system för individuella projektkrav

SyStembeSKRivning 

beroende på projektets krav finns det 
4 olika system att välja mellan med 
upp till 25 år förväntad livslängd. varje 
enskilt system är testat och godkänt 
enligt etag 005. 

SyStemKomponenteR

n	Sika® Reemat Standard /premium
n	Sikalastic® metal primer
n	Sika® Concrete primer 
n	Sika® flexitape light /heavy
n	Sika® flexistrip

1. förberett substrat
2. bottenskikt: Sikalastic®-641
3. förstärkning: Sika® Reemat
4. ytskikt: 1 eller 2 lager Sikalastic®-641



SIkA SVERIGE AB
domnarvsgatan 15 
box 8061
163 08 SpÅnga

kontakt
tel  08-621 89 00
fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com
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SIkA SVERIGE
Sika Sverige ab, som ingår i den globala koncernen Sika ag, är en ledande 
leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system 
och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en 
ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka 
och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består 
av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, däm-
pande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, 
industrigolv samt tak och vattentätande system.

globalt men loKalt paRtneRSKap

meR infoRmation:

våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
vänligen läs alltid gällande tekniskt datablad före användning av våra produkter.
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ISO 9001 / ISO 14001


