
TUOTETIETOESITE
Sikaflex® Tank N
ELASTINEN SAUMAMASSA KEMIALLISESTI RASITETTTUIHIN KOHTEISIIN

TUOTEKUVAUS
Sikaflex® Tank N on 1-komponenttinen, ilmankosteu-
den vaikutuksesta kovettuva elastinen saumamassa.

KÄYTTÖ
Sikaflex® Tank N tuotetta saa käyttää ainostaan koke-
nut ammattilainen.
Sikaflex® Tank N on suunniteltu käytettäväksi alueilla,
joita käytetään vettä saastuttavien nesteiden varas-
tointiin, täyttämiseen ja käsittelyyn, kuten: lattiasau-
mat  huoltoasemilla, saumat käsittelyalueilla, varasto-
säiliöt ja varoaltaat, liikunta- ja yhdyssaumat pysäköin-
tihalleissa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Hyvä kemiallinen kesto▪
Hyvä mekaaninen kesto▪
Sallittu liike ± 25% (ISO 9047)▪
Hyvät työstöominaisuudet▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
European Technical Approval ETA-09/0272▪

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Polyuretaani

Pakkaus 600 ml kalvopakkaus, 20 kalvopakkausta laatikossa

Väri Betonin harmaa, musta

Käyttöikä Sikaflex® Tank N säiylyy 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomissa al-
kuperäisissä pakkauksissa varastoituna ohjeiden mukaisesti.

Varastointiolosuhteet Sikaflex® Tank N varastoidaan kuivassa, suojattuna suoralta auringonvalol-
ta ja +5°C…+25°C lämpötilassa.

Tiheys 1.50 kg/l noin (ISO 1183-1)

TEKNINEN TIETO
Shore A kovuus 35 noin (28 vrk jälkeen) (ISO 868)

Veto-ominaisuudet sekanttimoduulissa 0.60 N/mm2 noin  100% venymällä (23 °C) (ISO 8339)
1.10 N/mm2 noin  100% venymällä (−20 °C)

Murtovenymä 700% noin (ISO 37)

Elastinen palatuma 80% noin (ISO 7389)
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Repäisyetenemälujuus 8.0 N/mm noin (ISO 34)

Liikkuvuus ±25% (ISO 9047)

Kemiallinen kestävyys Seuraavassa on luettelo nesteistä, joille saumausjärjestelmä on läpäisemä-
tön ja kestävä jopa 72 tuntia (keskirasitus ). Näille nesteille hyväksytään Si-
kaflex® Tank N TRwS: n mukaisesti (Technical Rules on substances Hazar-
dous to Water) vedenpitävien tuotteiden varastointia / täyttämistä tai kä-
sittelyä varten.
Ryhmä nro.* Nesteet
DF 1 + 1a Bensiini (bensiini) moottoriajoneu-

voihin DIN 51600 jaDIN EN 590
DF 2 Ilmailupolttoaineet
DF 3 + 3a + 3b Erittäin kevyt lämmitysöljy (DIN

51603-1), dieselpolttoaine (DIN EN
590), käyttämättömät polttomoot-
toriöljyt ja käyttämättömät vaihteis-
toöljyt, tyydyttyneiden ja aromaat-
tisten hiilivetyjen seokset, joiden
aromaattinen pitoisuus on <20 pai-
noprosenttia ja leimahduspiste > 55
° C

DF 4 Kaikki hiilivedyt
DF 4a Bentseeni ja bentseeniä sisältävät

materiaalit
DF 4b Raakaöljyt
DF 4c Käytetyt polttomoottoriöljyt ja käy-

tettyjen ajoneuvojen vaihdemootto-
rit, joiden leimahduspiste on> 55 °
C.

DF 5 Monohydriset ja polyhydriset alko-
holit (<48 tilavuus-% metanoli) gly-
kolieetterit

DF 5a Kaikki alkoholit ja glykolieetterit
DF 5b Monohydriset ja moniarvoiset alko-

holit ≥ C2

DF 11 Epäorgaaniset emäkset ja emäksi-
set hydrolysoivat epäorgaaniset
suolat vesiliuoksissa (pH> 8), lu-
kuun ottamatta ammoniakkiliuok-
sia ja hapettavat suolaliuokset
(esim. Hypokloriitti).

*Hyväksyntäohjeet, jotka koskevat vedenpitävien nesteiden varastointi- / täyttö- / käsittelylaitteiden tiivis-
tysjärjestelmää, osa 1. Katso DIBt (German Institute for Construction Technology) -asiakirjat, Kirja 16.1.

Käytönaikainen lämpötila −40 °C - +70 °C
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Sauman mitoitus Joustavien tiivisteiden liitoksia koskevat tekniset säännöt on otettava huo-
mioon.
Kaikki vedenpitävät nesteet ja veden pilaantumisen valvontaan liittyvät va-
rastointi- / täyttö- / käsittelylaitteistot on tehtävä teknisen hyväksynnän
mukaan Sikaflex® Tank N (ETA-09/0272) ja sen liitteiden mukaisesti. Välttä-
mättömien reunojen vaurioitumisen estämiseksi on sijoitettava viisteen (n.
3-5 mm) liitoksen sivuille.
Sauman leveys on suunniteltava siten, että se sopii vaadittavalle liitoksen
liikkeelle ja saumamassan liikkumiskyvylle. Liitosleveyden on oltava> 10
mm ja <35 mm. Leveys / syvyyssuhde 1: 0,8 on säilytettävä (poikkeuksia lu-
kuun ottamatta, katso alla oleva taulukko).
Standardi liitosleveydet betonielementtien välisille liitoksille
Sauman pituus [m] Min. sauman leveys

[mm]
Min. sauman syvyys
[mm]

2 10 10
4 15 12
6 18 15
8 20 18
10 30 25

Kaikki saumat pitää suunnitella ja mitoittaa huolellisesti asiaan kuuluvien
standardien mukaisesti, ennen rakentamista. Tarvittavan sauman leveyden
laskeminen perustuu saumausmassan teknisiin ominaisarvoihin ja ympäröi-
viin rakennusmateriaaleihin, ja lisäksi rakennuksen altistumiseen, raken-
nustapaan ja mitoitukseen.
Leveämmissä saumoissa pyydetään ottamaan yhteyttä Sikan tekniseen
neuvontaan.

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Menekki Sauman pituus [m] /

600 ml kalvopakkaus
Sauman leveys [mm] Sauman syvyys [mm]

6 10 10
3.3 15 12
1.9 20 16
1.2 25 20
0.8 30 24

Taustamateriaali Käytä umpisoluista, polyeteenipohjaista pohjanauhaa.

Valuma 0 mm (20 mm profiili, 50 °C) (ISO 7390)

Ympäristön lämpötila +5 °C - +40 °C, min. 3 °C yli kastepisteen

Alustan lämpötila +5 °C - +40 °C

Kuivumisnopeus 2.5 mm/24 tuntia noin (23 °C / 50% r.h.) (CQP 049-2)

Nahoittumisaika 90 minuuttia noin. (23 °C / 50% r.h.) (CQP 019-1)

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tasalaatui-
nen, öljytön, rasvaton, pölytön ja vapaa tartuntaa hei-
kentävistä aineosista. Sementtiliima on poistettava.
Huokoisten alustojen hionta hyvin hienoisella hioma-
alustalla saattaa parantaa Sikaflex® Tank N tarttuvuus-
kykyä.
Sikaflex® Tank N saumausjärjestelmä on hyväksytty so-
vellettavaksi pinnoittamattomilla nestetiiveillä beto-
nielementeillä. Sikaflex® Tank N on tekninen hyväksyn-
tä vesistöjä pilaavien nesteiden ≥ C35 / C45 ≤C50 / 60

(EN 206-1) varastointi- / täyttö- / käsittelylaitoksissa,
DIN-standardin 1045 mukainen paikan päällä valettu
betoni "FD "(Nestetiivis), tai" FDE "(tunkeutumisenes-
tokykyinen nestetiivis) betoni.
Ei-huokoiset alustat
Alumiini, anodisoidut alumiinit, ruostumaton teräs,
galvanoitu teräs, jauhepinnoitetut metallit tai lasitetut
laatat on puhdistettava ja esikäsiteltävä Sika® Aktiva-
tor- 205 käyttäen nukkaamatonta kangasta. Anna kui-
vua vähintään 15 min. ajan ennen saumausta (korkein-
taan
kuusi tuntia).
Muut metallipinnat kuten kupari, messinki, pronssi, ti-
taanisinkki on puhdistettava ja esikäsiteltävä Sika® Ak-
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tivator- 205 käyttäen nukkaamatonta kangasta. Anna
kuivua vähintään tarpeellisen ajan, tämän jälkeen poh-
justa SikaPrimer®-3 N –tuotteella pensselillä. Kuivumi-
saika ennen saumausta on vähintään 30 minuuttia
(enintään 8 tuntia).
PVC on puhdistettava ja tämän jälkeen primeroitava
SikaPrimer®-215, joka levitetään pensselillä. Kuivumi-
saika ennen saumausta on vähintään 30 minuuttia,
korkeintaan 8 tuntia.
Huokoiset alustat
Betoni, kevytbetoni ja sementtipohjaiset rappaukset,
laastit, tiilet jne. on esikäsiteltävä Sika® Primer-
215, käytettäväksi ETA-09/0272 mukaisesti, tai 
Sika®Primer-3 N levitettynä puhtaalla pensselillä tai te-
lalla. Anna kuivua vähintään 30 minuuttia (max. 8 tun-
tia).
Lisätietoja paikallisesta Sikan teknisestä neuvonnasta.
Tärkeää huomata: Primereitä käytetään vain paranta-
maan tartuntaa. Ne eivät korvaa alustan kunnollista
puhdistusta eivätkä paranna liitoksen lujuutta olennai-
sesti.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Sikaflex® Tank N toimitetaan käyttövalmiina.
Sauman ja alustan oikean esikäsittelyn jälkeen asenna
pohjanauha tarvittavaan syvyyteen ja levitä primeriä
tarvittaessa. Laita kalvopakkaus saumauspistooliin ja
pursota Sikaflex® Tank N tasaisesti saumaan ja varmis-
ta, että aine on täysin sauman reunaa vasten ja vältä
ilmataskujen muodostumista. Sikaflex® Tank N pitää
levittää tiukasti sauman reunoja vasten hyvän tartun-
nan saavuttamiseksi.
Suojateippiä tulisi käyttää, jos saumojen pitää olla tar-
kat ja suorat tai jos saumojen pitää olla erityisen siistit.
Poista teippi saumausmassan ollessa vielä pehmeää.
tasoitetaan sauma sopivalla tasoitusnesteellä (kuten
Sika® Tooling Agent N), ei kuitenkaan liuotinpohjaisilla
aineilla.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työvälineet heti käytön jälkeen Sika®
Sealant Remover 208- ja/tai Sika®TopClean-T -tuot-
teella. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain me-
kaanisesti.

LISÄDOKUMENTTEJÄ
Käyttöturvallisuustiedote (KTT)▪
Esikäsittelytaulukko (SikaPrimer –taulukko)▪

RAJOITUKSET
Sikaflex® Tank N päälle voi maalata yleisimmillä julki-
sivumaaleilla. Massan ja maalin yhteensopivuus tu-
lee aina testata ennakkotestein (kuten esim. ISO
technical paper: Paintability and Paint Compatibility
of Sealants mukaan) ja paras tulos saadaan kun mas-
sa on täysin kovettunut. Huomioitavaa on että kova
maalikalvo yleensä halkeilee elastisen massan päällä.

▪

Värisävy voi muuttua kemikaaleille, korkeille lämpöti-
loille ja UV-säteilylle altistumisen seurauksena. Väri-
sävyn muutos ei kuitenkaan huononna tuotteen tek-
nistä toimivuutta tai kestävyyttä.

▪

Älä käytä Sikaflex® Tank N luonnonkivelle.▪

Älä käytä Sikaflex® Tank N lasitiivistyksiin, bitumipoh-
jaisilla alustoilla, luonnonkivellä, luonnonkumilla,
EPDM-kumin kanssa tai sellaisten rakennusmateriaa-
lien kanssa, jotka voivat sisältää öljyä, pehmentimiä
tai liuotteita, jotka voivat vahingoittaa saumamassaa.

▪

Älä käytä Sikaflex® Tank N uima-altaissa tai uima-al-
taiden ympärillä.

▪

Älä altista kovettumatonta Sikaflex® Tank N alkoho-
lien kanssa. Tämä voi aiheuttaa massan kuivumatto-
muutta tai estää kokonaan materiaalin kuivumisen.

▪

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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