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Sika-Trocal
®
 Seam Sealant, Typ S 

 
 

Popis produktu Modifikované PVC, obsahujúce rozpúšťadlá. 

Použitie  Pečatenie zvarov a švov na Sikaplan
 
PVC strešných hydroizolačných fóliách, 

nekompatibilné s bitúmenmi.   

Vlastnosti /  
Výhody 

���� Viskózna kvapalina 

���� Rozpúšťadlo sa odparuje pričom vytvára polymérny film 

���� Homogénne sa spája s PVC strešnou hydroizolačnou fóliou 

���� Trvanlivá 

���� Aplikovateľná s PE aplikačnou nádobou  

���� Jednoduchá aplikácia  

Skúšky  

Osvedčenia / Normy ���� Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 

Údaje o produkte  

Forma  

Konzistencia Viskózna kvapalina 

Farba Svetlo šedá        (podobná RAL 7047) 
Bridlicovo šedá   (podobná RAL 7015) 
Antracitová         (podobná RAL 7021) 
Dopravná biela   (podobná RAL 9016) 
Bledozelená       (podobná RAL 6021) 
Tehlovočervená  (podobná RAL 8004) 

Balenie  plechovka: 2,0 l 
Baliaca jednotka:  Kartónová krabica: 6 x 2,0 l = 12 l 

Skladovanie  

Sklad. podmienky Skladovať v suchu a chlade, na dobre vetranom mieste, v neotvorenom,  
nepoškodenom, originálnom balení.  
Produkt je horľavý: Treba dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
skladovania a manipulácie s nebezpečnými produktmi.   
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Životnosť 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom, 
originálnom balení. Dátum spotreby je uvedený na obale.  

Technické údaje  

Chemická báza Roztok modifikovaného PVC, obsahujúci veľmi prchavé rozpúšťadlá 

Hustota 0,95 kg/l  

Informácie  
o systéme 

Aplikačné detaily 

Spotreba cca 30 g/m pomocou PE aplikačnej nádoby 

Kvalita podkladu Suchý, čistý povrch čerstvo zabudovanej PVC strešnej hydroizolačnej fólie 

Príprava podkladu V prípade znečistenia, povrch PVC fólie musí byť očistený pomocou Sika-Trocal
®
 

Cleaner L 100. 

Požiadavky na spracovanie/  
limity  

Teplota vzduchu min. +5°C    

Teplota podkladu min. +5°C     

Limity  Nekompatibilný s plastmi, ktoré sú citlivé na rozpúšťadlá (napr. polystyrén).   

Spracovanie  

Návod na aplikáciu Pred aplikáciou odskúšajte zvary podľa inštrukcií od výrobcu.  

Aplikačná metóda  
 

Aplikujte Sika-Trocal
®
 Seam Sealant, typ S pomocou PE aplikačnej nádoby (pás Ø 

cca 3 mm – 4 mm) na čistý okraj zvaru. Uzatvorený okraj zvaru nesmie byť už 
narušený, pokým sa rozpúšťadlo úplne neodparí a film nevyschne. Neúmyselne 
vyliaty Sika-Trocal

®
 Seam Sealant, typ S musí byť odstránený ihneď pomocou 

bavlnenej handričky.  

Poznámky ku aplikácii / 
Limity 
 

Sika-Trocal
®
 Seam Sealant, typ S obsahuje horľavé rozpúšťadlá odparujúce sa pri 

nízkych teplotách. Počas aplikácie používajte ochranné rukavice a okuliare.  
V uzatvorených miestnostiach je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. 
Fajčiť a práca s otvoreným ohňom nie sú povolené. 

Čistenie náradia Náradie a zariadenie musí byť očistené ihneď po použití pomocou Sika-Trocal
®
 

Cleaner L 100. 

Vytvrdzovanie  

Doba vytvrdzovania V závislosti od teploty, vetra a vlhkosti, finálna odolnosť zvaru sa dosiahne po cca 7 
dňoch.  
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Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien  
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie 
tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti  

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné 
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 
Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a 
skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                
 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok.        
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