
Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa
tel.: (022) 31 00 700
fax: (022) 31 00 800

dystrybucja.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

Dystrybutor:

Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników 
w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie.

Sika na Êwiecie

Przed u˝yciem zawsze zapoznaj si´ z najnowszà wersjà Karty Technicznej Produktu.

Sika do Paƒstwa us∏ug
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n Mocowanie
n Uszczelnianie
n Wypełnianie

Sikafl ex®-11 FC+

Sikafl ex®-11 FC+

Mocny, elastyczny, szybko wià˝àcy 
Uszczelniacz, klej i wype∏niacz

D∏ugoÊç spoiny z kartusza 310 ml

SzerokoÊç spoiny 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

G∏´bokoÊç spoiny   8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm

3.8 m 2.2 m 1.2 m 0.8 m 0.6 m

W∏aÊciwe zu˝ycie :

Zastosowanie
Uszczelnianie Sikafl ex-11 FC+:

n  Podło˝e musi byç czyste, suche, wolne od 
t∏uszczu, oleju, py∏u i luênych czàstek.

n  Okleiç kraw´dzie szczeliny taÊmà 
samoprzylepnà.

n  Wcisnàç elastyczny wa∏ek podpierajàcy. 
Jego Êrednica powinna byç 20-30% 
wi´ksza ni˝ szerokoÊç szczeliny. 
Zagruntowaç, je˝eli wskazane.

n  Wyciskaç r´cznie lub spr´˝onym 
powietrzem.

n  Wyg∏adziç. W razie potrzeby u˝yç 
odpowiedniego p∏ynu.

n  Usunàç taÊm´ zanim materia∏ zacznie 
wiàzaç.

Sklejanie Sikafl ex®-11 FC
+
:

Nakładaç punktowo lub liniowo na 
przygotowane pod∏o˝e.

GruboÊç zale˝na od równoÊci pod∏o˝a, 
zwykle 1 - 3 mm. Unikaç p´cherzy 
powietrza. Przyklejany element dobrze 
docisnàç.
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Sikafl ex®-11 FC+

Sikafl ex®-11 FC+ jest 
jednoskładnikowym, uszczelniajàcym 
i wypełniajàcym materiałem o trwałej 
elastycznoÊci. Jest to poliuretan szybko 
wià˝àcy pod wpływem wilgoci z powietrza.

Sikafl ex®-11 FC+ jest idealnym materia∏em do:

Sklejania
Niewiarygodna, 
si∏a klejenia i sta∏a 
przyczepnoÊç,  
oraz nie Êciekanie 
na powierzchniach 
pionowych.

Uszczelniania
Trwale elastyczny, 
odporny na wibracj´ 
i zmiany temperatury.

Wype∏niania
Wodoodporny, 
trwale elastyczny 
wype∏niacz, który 
mo˝e byç u˝ywany do 
wype∏niania równie˝ 
szerokich szczelin.

Sikafl ex®-11 FC
+
 jest elastyczny i ma bardzo du˝à 

odpornoÊç na wibracj´ oraz zmiany temperatury:

• w warunkach suchych: -40°C do +80°C, okresowo do +90°C
• w warunkach wilgotnych:  do +50°C, okresowo do +60°C

n Gotowy do u˝ycia
n  Mo˝e zastàpiç ∏àczniki 

mechaniczne

¸atwy w zastosowaniu

n Wodo- i mrozoodporny 
n  Do stosowania wewnàtrz 

i na zewnàtrz

Trwa∏y

n  JednoczeÊnie uszczelnia 
i skleja

Praktyczny

Odpowiedni do prawie wszystkich materia∏ów budowlanych:

Tworzywa 
sztuczne

Beton, 
zaprawa

Ceramika Drewno Stal 
ocynkowana

Miedê Stal

Sikafl ex®-11 FC+ jest w∏aÊciwym 
wyborem do wielu prac na budowie, przy 
remontach i pracach wykoƒczeniowych 
– dla ka˝dego!!!

Doskonała przyczepnoÊç i trwała 
elastycznoÊç!

Dost´pny w szeÊciu kolorach:

Czarny Szary Bia∏y Be˝owy Jasnobràzowy Bràzowy
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Czarny Szary Bia∏y Be˝owy Jasnobràzowy Bràzowy


