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Sika
® 

MultiSeal 

Bituminen tiivistysteippi 

Tuotekuvaus Itsekiinnittyvä, kumimodifioitu bitumipohjainen alumiinipinnoitteinen teippi. 

Käyttö Korjauksiin ja paikkauksiin sääolojen kestävyyttä vaativiin kohteisiin. 
 Katoille, myös peltisepän töihin. 

 Halkeamien korjauksiin 

 Bitumihuopa- ja muillekin kattomateriaaleille. 

Ominaisuudet / Edut  Helppo työstää 

 Taloudellinen käyttää 

 Hyvä tartunta useimpiin materiaaleihin 

 Säänkestävä 

 Itseliimautuva 

 UV:n kestävä 

 Bituminkestävä 

 Voidaan maalata 

 Voidaan asentaa paikoilleen matalissa lämpötiloissa. 

Tuotetiedot  

Muoto  

Värit / olomuoto Teippiä on olemassa kahta eri väriä: 
- Yläpuoli: maalattu alumiinifolio, matta harmaa tai terrakotan ruskea 
- Alapuoli: Itseliimautuva musta bituminen teippi suojamuovilla.  

Pakkaus  

 

Rullan pituus Rullan leveys Rullaa per laatikko 

3 m 100 mm 12 

3 m 200 mm 6 

3 m  225 mm 6 

10 m 50 mm 6 

10 m 75 mm 4 

10 m 100 mm 3 

10 m 150 mm 2 

10 m 200 mm 3 

10 m 225 mm 2 

10 m 300 mm 1 

10 m 450 mm 1 

10 m 600 mm 1 
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Varastointi  

Varastointi / Säilyvyys 72 kk valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäisissä pakkauksissa. Kuivassa 
varastossa +5°C…+25°C lämpötilassa. Suojeltava kosteudelta, suoralta 
auringonvalolta ja kuumuudelta. 

Tekniset tiedot  

Koostumus Kumimodifioitu bitumipohjainen alumiinipinnoitteinen teippi. 

Tiheys 1.2 - 1,5 g/cm³ (+20°C) 

Kerros paksuus ~ 1,2 mm (sisältäen alumiinikalvon ~ 0,05 mm) 

Paloluokka B2 DIN 4102 mukaan 

Lämpötilan kesto -20°C…+70°C 

Mekaaniset / 
Fysikaaliset 
ominaisuudet 

 

Vetolujuus Pituussuunnassa: ~3,6 N/mm²      
Poikittain:              ~3,5 N/mm²  

Murtovenymä 25 - 50 % 

Menetelmä tiedot  

Työstö  

Alustan kunto Alustan tulee olla luja, kuiva, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. 

Alustan esikäsittely Kaikki irtoaines, muotinirrotusaineet, sementtiliima, maali, ruoste ja alustassa 
heikosti kiinni oleva aines tulee poistaa käsin tai mekaanisesti sopivalla tavalla. 

Metallipinnat, muovit jne. tulee puhdistaa huolellisesti liottimella (esim. Sika
®
 

Aktivator - 205).   

Huokoisilla pinnoilla (kuten betoni, rappauspinnat jne.) tartuntaa voidaan parantaa 
bitumipohjaisella tartunta-aineella (esim. Inertol-1, toimitusmyyntituote). Anna 
tartunta-aineen kuivua vähintään yksi tunti. 

Työstö 
 

Alustan lämpötila Minimi +5 ºC / maksimi +40 ºC 

Ympäristön ja alustan lämpötilan ollessa alle +10 ºC, tulee teippi ja alusta lämmittää 
ja pitää lämpimänä koko työstön ajan. Käytä kuumailmapuhallinta.  

Ympäristön lämpötila Minimi +5 ºC / maksimi +40 ºC  

Ympäristön ja alustan lämpötilan ollessa alle +10 ºC, tulee teippi ja alusta lämmittää 
ja pitää lämpimänä koko työstön ajan. Käytä kuumailmapuhallinta.  

Alustan kosteus Alustan tulee olla kuiva 

Työstöohjeet  

Työstömenetelmät/ 
työvälineet 

Katkaise teippi haluttuun pituuteen, poista suojakalvo ja paina lujasti paikoilleen 
esim. tapettirullan avulla.  

Jatkoksissa nauhaa limitetään vähintään 50 mm. 

Huom.: Tartuntaa voidaan parantaa lämmittämällä teippiä kuumailmapuhaltimella 
työstön aikana.  
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 Oy Sika Finland Ab 

Koskelontie 23 C 
PL 49 
02921 Espoo  

 
Puhelin +358 9 511 431 
Telefax +358 9 511 433 00 
www.sika.fi 

 

Rajoitukset  Ei sovellu kohteisiin jossa on vedenpainetta. Ota yhteyttä Sikan tekniseen 
neuvontaan. 

Ei suositella työstettäväksi yliolan > +25°C lämpötilassa. 

Koska teippi on bitumipohjainen voivat pinnoitteet, muovit ja luonnonkivi värjäytyä. 

Huokoisilla pinnoilla, veden tunkeutuminen Sika
®
 MultiSeal

®
: n alle on mahdollista. 

Huomioitavaa Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. 
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, jotka eivät 
ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset 
määräykset 

Pyydämme huomioimaan että maakohtaiset ja paikalliset määräykset voivat 
vaikuttaa tuotteen käyttöön ja käyttökohteisiin. Huomioi aina paikallinen 
tuotetietoesite tarkempia ohjeita varten. 

Terveys ja 
turvallisuus 

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käyttäjän vastuu Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne 
vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä 
tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden 
työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan 
tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan 
suositusten mukaisesti.  
 
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien 
tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan 
oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua 
tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja 
toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. 
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan 
paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä. 
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