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Tehnologia şi ConCepTele Sika  
privind eTanşarea roSTurilor

etanşarea rosturilor reprezintă doar o mică parte din valoarea unui 
proiect de construcţii şi sunt adesea considerate ca un detaliu mai puţin 
important. Cu toate acestea, sigilarea rosturilor joacă un rol esenţial în 
păstrarea etanşeităţii construcţiei la apă şi curenţi de aer şi în prevenirea 
daunelor a căror reparaţie presupune costuri suplimentare neprevăzute. 
pentru ca o etanşare să îşi îndeplinească funcţia pe întreaga durată 
de viaţă a unei clădiri sau construcţii, este esenţială alegerea soluţiei 
potrivite, luând în considerare toate influenţele posibile. În plus, 
etanşarea rosturilor are o contribuţie semnificativă în proiectarea unor 
clădiri durabile, cu eficienţă energetică crescută şi cu o clasă mare de 
importanţă în viitorul apropiat. În această broşură sunt descrise în 
detaliu soluţiile şi conceptele Sika privind etanşarea rosturilor.

CuprinS
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Soluţii penTru eTanşarea 
roSTurilor

de Ce Sigilare elaSTiCă?

Clădirile şi structurile construcţiilor civile constau în elemente 
individuale care prezintă deplasări relative unul faţă de celălalt. 
există două tipuri de astfel de deplasări:

avantajele etanşării elastice pentru rosturi
În comparaţie cu materialele rigide (de exemplu: beton sau 
mortar), etanşările elastice de înaltă performanţă pentru 
rosturi, produse de Sika, au capacitatea de a permite 
deplasările cauzate de diferenţe de temperatură şi mişcările 
structurale fără a se rupe sau a se pierde aderenţa la 
elementele de construcţie. aceste etanşări îşi păstrează astfel 
funcţionalitatea originală pe toată durata ciclului lor de viaţă şi 
asigură etanşeitatea pe termen lung.

dilatarea elementelor de 

construcţie

Contracţia elementelor 

de construcţie

Sarcini de

forfecare

inTroduCere 
rosturile şi deschiderile dintre elementele de construcţie pot 
fi întâlnite în diferite zone ale unei construcţii, de exemplu, 
între elemente prefabricate din beton ale faţadelor, în jurul 
ferestrelor şi uşilor, la îmbinarea între pardoseli şi pereţi, în 
rezervoare de stocare, etc. 

etanşările rosturilor trebuie să îndeplinească diferite cerinţe  
care depind de funcţia şi poziţionarea rostului respectiv. 

În general, scopul etanşării rosturilor este de a: 
 ˴ proteja împotriva factorilor de mediu (aer, apă, produse 

chimice, fum, etc.). 
 ˴ asigura izolaţia termică şi fonică. 
 ˴ Îmbunătăţi aspectul estetic al întregii construcţii.

 ˴ deplasări cauzate de diferenţe de temperatură
Schimbările de temperatură au ca rezultat dilatarea sau 
contracţia elementelor clădirii, adică dimensiunile rosturilor 
variază continuu, devin mai mari (dilatare) sau mai mici 
(contracţie). deplasările cauzate de diferenţele de temperatură 
sunt considerabile în cazul elementelor mari sau atunci 
când sunt utilizate materiale diferite (de exemplu perete de 
cărămidă şi rama din pvC a ferestrei).

 ˴ deplasări structurale
aceste deplasări sunt cauzate de stabilizări ale structurii, 
vibraţii sau alte sarcini (vânt, etc.) ce pot supune materialul de 
etanşare la solicitări considerabile şi, ca urmare, deformează 
dimensiunile rosturilor. de multe ori, deplasările structurale au 
ca rezultat tensiuni de forfecare ce acţionează asupra etanşării.
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Soluţii Sika de eTanşare a roSTurilor
Sika oferă o gamă completă de etanşări pentru rosturi şi 
accesorii pentru clădirile şi structurile construcţiilor civile și 
industriale, cu următoarele avantaje principale:

 ˴ Capacitate de preluare a deplasărilor în conformitate cu 
cerinţele unui rost specific pentru a asigura funcţionalitatea 
pe termen lung.

 ˴ aderenţă perfectă la materiale uzuale de construcţii pentru 
a asigura etanşeitatea permanentă a rostului.

 ˴ uşor de utilizat pentru a minimiza erorile de aplicare şi de a 
asigura finalizarea la timp a proiectului.

 ˴ aspect vizual optimizat ce îndeplineşte cerinţele arhitecţilor 
şi beneficiarilor.

 ˴ rezistenţă ridicată: mecanică, chimică şi la intemperii, 
pentru a asigura performanţe excelente chiar şi în cele mai 
dificile condiţii şi sarcini mecanice.

 ˴ durabilitate dovedită şi neegalată ce garantează 
longevitatea.

Cu mai mult de 60 de ani de experienţă în producerea 
materialelor pentru etanşare şi în aplicarea acestora pe 
toate continentele şi în toate condiţiile climatice, portofoliul 
de produse Sika este conceput pentru a răspunde tuturor 
cerinţelor, de la capacitatea ridicată de preluare a deplasărilor, 
la rezistenţa chimică superiorară şi rezistenţa la radiaţia uv. de 
fapt, Sika a inventat sigilantul poliuretanic mono‑component 
şi ambalarea economică şi nepoluantă a sigilanţilor, devenită 
acum foarte populară. gama de produse cuprinde nu numai 
sigilanţi de uz general pentru construcţii, cât şi soluţii 
proiectate special pentru aplicaţii specifice, cum ar fi: rosturile 
din staţiile de epurare și tratare a apei şi rosturile la canalizări, 
unde rezistenţa maximă la substanţe chimice agresive şi 
microorganisme este obligatorie.

gamele de sigilanţi specifici Sikaflex®, Sikasil®, Sikacryl® sunt 
proiectate pentru o mare varietate de aplicaţii, inclusiv la:

 ˴ rosturi la faţadele prefabricate din beton
 ˴ rosturi la faţadele din sticlă şi metal
 ˴ rosturi la faţadele placate cu piatră naturală
 ˴ rosturi la sistemele de izolaţie exterioară şifinisaj (eiFS) 

pentru placarea pereţilor
 ˴ rosturi de pardoseli
 ˴ rosturi de acoperiş
 ˴ rosturi la finisajele interioare
 ˴ rosturi în spaţii cu umiditate (băi, bucătării, etc.)
 ˴ rosturi la piscine
 ˴ rosturi la bazine de retenţie (staţii de benzină, etc.)
 ˴ rosturi în staţiile de epurare a apei şi canalizări
 ˴ rosturi în camere curate (industria solară, industria 

semiconductorilor, industria farmaceutică, etc.)

Ca lider pe piaţa produselor chimice pentru construcţii, Sika 
oferă soluţii complete şi compatibile pentru toate tipurile de 
clădiri şi structuri civile (de la "fundaţie la acoperiş"), inclusiv 
sigilanţi de înaltă performanţă. această abordare printr‑o gamă 
completă de produse asigură soluţii tehnice fiabile şi rezistente 
în timp pentru o durată de viaţă lungă a clădirii sau a structurii. 

Sika dezvoltă, produce şi furnizează la nivel global mai multe 
tipuri de materiale de etanşare de calitate pentru rosturi şi este 
recunoscută la nivel mondial ca lider de piaţă şi de tehnologie în 
sigilanţi poliuretanici elastici (pu). 

Sika oferă soluţii de etanşare bazate pe următoarele tehnologii:

 ˴ Sikaflex® poliuretan (pu) pentru rosturi la faţade, rosturi la 
pardoseli şi rosturi speciale.

 ˴ Sikaflex® aT pu‑hibrid (tehnologia avansată Sika, ce 
combină pu cu siliconul modificat, numit MS) pentru rosturi 
la faţade şi rosturi speciale.

 ˴ Sikasil® silicon pentru rosturi la faţade, rosturi la autostrăzi 
şi rosturi sanitare.

 ˴ Sikacryl® produs acrilic pentru rosturi la interior, şi la 
exterior, pentru rosturi cu deplasări reduse şi pentru 
umplerea fisurilor.

În plus, Sika oferă produse auxiliare, cum ar fi: promotori de 
aderenţă (amorse) şi agenţi de curăţare, pentru a completa 
gama de sigilanţi. reprezentanţele locale Sika, din peste 70 de 
ţări, asigură soluţii personalizate, fiabile şi eficiente din punct 
de vedere al costurilor, pentru toate cerinţele sau standardele 
de etanşare a rosturilor.
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CaliTaTea TehniCă, ServiCii  
şi aSiSTenţă TehniCă

Sika oferă soluţii nu doar produse unitare. Serviciile 
individualizate şi asistenţa tehnică sunt un element‑cheie 
pentru a garanta soluţii de lungă durată pentru etanşarea 
rosturilor, care să păstreze funcţionalitatea chiar şi în cele mai 
dificile şi solicitante condiţii.

Serviciile şi suportul Sika cuprind:

 ˴ alegerea produsului pe baza cerinţelor specifice
 ˴ Consultanţă privind proiectarea şi dimensionarea rosturilor
 ˴ Modele de caiete de sarcini, prezentări de metode, 

documentaţii tehnice specifice proiectului
 ˴ Teste de aderenţă, de compatibilitate şi de performanţă
 ˴ recomandări detaliate privind rosturile la sistemele de pardoseli 

Sikafloor®, sistemele de acoperișuri Sikaplan® și Sarnafil® 
precum şi sistemele de protecţii Sika gard.

 ˴ şcolarizarea aplicatorilor şi asistenţă tehnică pe şantier
 ˴ Concepte de garanţie personalizată
 ˴ uniformizarea culorilor specifice proiectului
 ˴ Sistem de aprovizionare optimizat, cu locaţii de producţie 

precum şi centre de vânzări şi de asistenţă tehnică în mai 
mult de 70 de ţări de pe toate continentele
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avanTajele prinCipale ale 
Soluţiilor de eTanşare Sika

proprietăţile de aplicare ale sigilanţilor 
sunt foarte importante, în principal, din 
două motive. În primul rând, acestea 
au un impact direct asupra costurilor 
şi respectării termenelor proiectului, 
întrucât viteza de de aplicare, volumul 
suplimentar de muncă şi alţi factori 
depind de proprietăţile produsului 
pentru etanşare. În al doilea rând, cu cât 

aplicarea sigilantului este mai uşoară 
şi mai lipsită de complicaţii, cu atât se 
reduce riscul de apariţie a erorilor în 
timpul aplicării care ar putea duce la 
cedarea materialului pe termen lung. 

prin urmare, în cadrul Sika, proprietăţile 
excelente de lucrabilitate au fost 
întotdeauna un element de bază în 

proiectarea produselor pentru etanşare. 
Combinarea unor proprietăţi de aplicare, 
uneori opuse, este arta dezvoltării unui 
sigilant şi necesită o bună cunoaştere a 
cerinţelor de pe şantier şi experienţă în 
transformarea acestor cerinţe într‑un 
produs final. Toate produsele Sika pentru 
etanşare sunt optimizate pentru o 
lucrabilitate ridicată. 

1. eforT de exTrudare minim 
pentru a asigura o viteză de aplicare optimă, obligatorie pentru 
a respecta termenul de execuţie a proiectului şi a nu depăşi 
limitele de cost, un sigilant trebuie să fie uşor de extrudat chiar 
şi la temperaturi scăzute. gama de sigilanţi Sika a fost special 
formulată pentru a satisface exact acest obiectiv.

3. proprieTăţi de Curgere perfeCT adapTaTe 
Cerinţelor proieCTelor 
În funcţie de aplicaţie, un sigilant trebuie să fie complet rezistent la 
curgere (tixotropic) sau să poată să curgă într‑o anumită măsură. 
un aşa numit sigilant fără curgere, proiectat de exemplu pentru 
a etanşa rosturi verticale la faţade, nu ar trebui să curgă după 
aplicarea cu pistolul în rosturi, în timp ce un produs de etanşare a 
rosturilor de pardoseală poate să fie auto‑nivelant. Sika a proiectat 
reologia (ramura a fizicii care se ocupă de studiul lichidelor) fiecărui 
sigilant pentru a îndeplini cerinţele unui anumit tip de rost şi 
pentru a asigura o aplicare uşoară indiferent de situaţie.

2. ÎnTrerupere rapidă a exTrudării
la un sigilant nu trebuie să existe scurgeri de material la oprirea sau 
la întreruperea aplicării, când se ridică pistolul de aplicare, întrucât 
astfel s‑ar putea contamina zona înconjurătoare. produsele de 
etanşare tixotropice (fără curgere) Sika sunt optimizate pentru a 
avea o întrerupere rapidă, pentru a evita munca suplimentară şi 
pentru a preveni daunele şi decolorarea suprafeţelor sensibile.

4. uşor de preluCraT 
de obicei, produsele de sigilare tixotropice trebuie netezite 
pentru a obţine un aspect final uniform şi estetic al rostului. 
prin urmare, proprietăţile de lucrablitate ale sigilanţilor au o 
mare importanţă. Sika a formulat sigilanţii proprii care asigură 
un timp de peliculizare optim ce permite prelucrarea, chiar şi în 
condiţii de temperatură înaltă/umiditate ridicată. produsele 
noastre oferă, de asemenea, o rezistenţă suficientă atunci 
când sunt presate în rost ("masă"), foarte importantă mai ales 
în cazul rosturilor largi. de asemenea, ele nu aderă la scule și 
echipamente pentru netezire utilizate frecvent.
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deSCriere generală şi 
Cerinţe prinCipale:  
roSTuri Cu mişCare

dimensiunile şi formele rosturilor la 
faţadele din beton şi metal sunt supuse 
unor modificări relativ importante, datorită 
dilatării şi contracţiei termice a elementelor 
de construcţie. deplasările respective 
trebuie să fie preluate de sigilant pentru 
a proteja părţile interioare ale clădirii 
împotriva factorilor de mediu. deplasările 
mari sunt cauzate fie de dimensiunea mare 
a elementelor de construcţie (de exemplu: 
elemente prefabricate din beton) sau de 
coeficientul ridicat de dilatare termică a 
panourilor (de exemplu: panouri metalice) 
în cazul variaţiilor de temperatură. În plus, 
deplasările structurale pot, de asemenea, să 
acţioneze asupra rosturilor.

principalele cerinţe pentru un sigilant în
această aplicaţie:

 ˴ Modul de elasticitate redus chiar şi la 
temperaturi scăzute

 ˴ rezistenţă excelentă la intemperii
 ˴ Stabilitatea culorii şi rezistenţă 

ridicată la radiaţia uv
 ˴ aderenţă bună la substraturi poroase 

şi neporoase
 ˴ rezistenţă ridicată la rupere
 ˴ uşor de vopsit
 ˴ rezistenţă la procedurile de curăţare
 ˴ uscare fără defecte

Soluţii de eTanşare

Sikaflex® aT façade
•	sigilant poliuretanic hibrid, 
mono‑component

 ˴ Capacitate de mişcare 25%
 ˴ Sigilant cu modul de elasticitate redus
 ˴ aderenţă excelentă fără primer pe 

suprafeţe poroase şi neporoase
 ˴ inodor şi fără solvenţi

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 F 25 lM
 ˴ SnjF faţadă 25 e
 ˴ din 18540 F
 ˴ aSTM C 920, clasa 25

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşarea rosturilor dintre stâlpii de 

oţel şi elementele prefabricate din 
beton la construcţia depozitelor/
halelor

Sikaflex® pro-2 hp
•	sigilant poliuretanic hibrid, 
mono‑component

 ˴ Capacitate de mişcare 25%
 ˴ Sigilant cu modul de elasticitate redus
 ˴ aderenţă excelentă pe beton și pe 

multe alte materiale de construcţii
 ˴ uscare completă, fără bule de aer în 

masa lui 
aprobări şi standarde

 ˴ iSo 11600 F 25 lM
 ˴ SnjF faţadă 25 e

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşarea rosturilor dintre elemente

prefabricate din beton

Soluţii de eTanşare penTru 
roSTuri la Faţade din beTon şi 
penTru panouri MeTaliCe

notă: produse auxiliare pentru pregătirea substratului. pentru cele mai bune 
performanţe pe termen lung, este recomandat să se pre‑trateze suprafeţele de 
aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de 
activare Sika® aktivator. pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi pagina 26.
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deSCriere generală şi 
Cerinţe prinCipale:  
roSTuri de Îmbinare 

rosturile de îmbinare sunt rosturile 
dintre elementele funcţionale 
încorporate, cum ar fi uşile şi ferestrele 
şi principalele elemente de construcţie 
ale unei faţade (de exemplu: elemente 
din beton). principala provocare pentru 
un sigilant într‑o astfel de aplicaţie 
este combinaţia de materiale diferite 
(de exemplu: rama din pvC a ferestrei 
şi beton), cu proprietăţi de textură şi 
coeficienţi de dilatare termică diferiţi.

principalele cerinţe pentru un sigilant în
această aplicaţie sunt:

 ˴ aderenţă pe o gamă largă de 
substraturi poroase şi neporoase

 ˴ Compatibilitatea pe substraturi 
diferite, inclusiv materiale plastice, 
vopsele şi acoperiri

 ˴ Stabilitatea culorii şi rezistenţă 
ridicată la radiaţia uv

 ˴ rezistenţă excelentă la intemperii
 ˴ uşor de vopsit

Soluţii de eTanşare

Sikaflex® aT Connection
•	sigilant poliuretanic hibrid 
mono‑component

 ˴  Capacitate de deplasare 25%
 ˴ Sigilant cu modul de elasticitate mediu
 ˴ aderenţă excelentă pe pvC, metale, 

suprafeţe metalice vopsite, lemn, 
beton, cărămizi şi pe multe alte 
materiale de construcţie

 ˴ inodor şi fără solvenţi

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 F 25 hM
 ˴ SnjF faţadă 25 e
 ˴ aSTM C 920, clasa 25
 ˴ eC 1 (emisii foarte reduse)

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşarea rosturilor dintre ramele de 

fereastră din pvC sau aluminiu vopsit 
electrostatic şi cărămizi sau elemente 
din beton

Sikaflex® Construction
•	sigilant poliuretanic mono‑component

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ Sigilant cu modul de elasticitate mediu
 ˴ aderenţă excelentă pe beton şi pe 

multe alte materiale de constructii
 ˴ uscare completă, fără bule de aer în 

masa lui

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 F 25 hM
 ˴ SnjF faţadă 25 e

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ Sigilant de construcţie universal 

pentru etanşarea zidurilor de 
cărămidă, elementelor prefabricate 
din beton şi pentru multe alte scopuri

notă: produse auxiliare pentru pregătirea substratului. pentru cele mai bune 
performanţe pe termen lung, este recomandat să se pre‑trateze suprafeţele de 
aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de 
activare Sika® aktivator. pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi pagina 26.

Soluţii de eTanşare penTru 
roSTuri la Faţade din beTon şi 
penTru panouri MeTaliCe
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Soluţii de eTanşare penTru 
geaMuri şi Faţade din STiClă

deSCriere generală şi 
prinCipalele Cerinţe

Calitatea şi aspectul vizual ale unui 
perete cortină şi ale altor structuri din 
sticlă depind primordial de o etanşare 
adecvată împotriva intemperiilor. 
rosturile corespunzătoare sunt situate 
fie între diferitele elemente unitare 
din sticlă sau elementele de geam 
termoizolant sau între sticlă şi un 
cadru. elementele individuale ajung 
sa fie supuse unor deplasări de mare 
amplitudine din cauza schimbărilor de 
temperatură, a sarcinilor cauzate de vânt 
şi a vibraţiilor, care afectează rosturile.

principalele cerinţe pentru un material de
etanşare în această aplicaţie sunt:

 ˴ elasticitate şi flexibilitate ridicată
 ˴ aderenţă excelentă faţă de sticlă sau 

metal
 ˴ Stabilitate uv superioară
 ˴ rezistenţă excelentă la intemperii
 ˴ Compatibilitate cu materiale de 

etanşare ale geamului izolator şi – 
cel puţin în unele cazuri ‑ cu adezivii 
structurali pentru geamuri

Soluţii de eTanşare

Sikasil® WS-605 S
•	produs siliconic neutral pentru 
etanşare, monocomponent

 ˴ Capacitate de mişcare ±50%
 ˴ Material de etanşare cu modul de 

elasticitate scăzut
 ˴ aderenţă excelentă fără primer pe 

sticlă şi pe metale
 ˴ Material de etanşare care nu lasă urme
 ˴ Compatibil cu adezivii şi materialele 

de etanşare Sikasil® Sg, Sikasil® ig și 
Sikaglaze®

aprobări/standarde
 ˴ iSo 11600 F & g 25 lM
 ˴ SnjF faţadă & vitraj 25 e
 ˴ din 18540 F
 ˴ din 18545 e
 ˴ aSTM C 920 clasa 50
 ˴ aSTM C 1248

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea împotriva intemperiilor 

a faţadelor din sticlă, în special a 
faţadelor structurale vitrate.

Sikasil® WS-305 Cn
•	produs siliconic neutral pentru 
etanşare, mono‑component

 ˴ Capacitate de mişcare ±50%
 ˴ Material de etanşare cu modul de 

elasticitate scăzut
 ˴ aderenţă excelentă fără primer pe 

sticlă şi pe metale
 ˴ Compatibil cu adezivii şi materialele 

de etanşare Sikasil® Sg, Sikasil® ig şi 
Sikaglaze®

aprobări/standarde
 ˴ aSTM C 920 clasa 50

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea împotriva intemperiilor a 

faţadelor de sticlă, etanşarea geamurilor

Sikasil® C
•	produs siliconic neutral pentru 
etanşare, mono‑component

 ˴ Capacitate de mişcare 25%
 ˴ Material de etanşare cu modul de 

elasticitate scăzut
 ˴ aderenţă excelentă fără primer pe 

multe materiale de construcţie
 ˴ rezistenţă la ciuperci, mucegai

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 F & g 25 lM
 ˴ din 18545 e
 ˴ SnjF faţadă & vitraj 25 e

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea împotriva intemperiilor 

a serelor de legume şi flori, aplicaţii 
generale la geamuri

notă: produse auxiliare pentru pregătirea substratului. pentru cele mai bune performanţe pe termen lung, 
se recomandă pre‑tratarea suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, soluţia de curăţire Sika® Cleaner sau 
soluţia de activare Sika® aktivator. pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi pagina 26. 
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Soluţii de eTanşare penTru 
Faţade plaCaTe Cu piaTră 
naTurală

deSCriere generală şi 
prinCipalele Cerinţe

pietrele naturale, cum sunt granitul, 
marmura şi gresia, sunt materiale 
foarte sensibile când sunt utilizate la 
faţade. Când se foloseşte un material de 
etanşare inadecvat, marginile rosturilor 
se pot păta sau pot rămâne cu dungi, 
ceea ce dăunează mult aspectului vizual 
al faţadei.

principalele cerinţe pentru un material de
etanşare în această aplicaţie sunt:

 ˴ proprietăţi dovedite anti‑pătare
 ˴ aderenţă bună la suprafeţele poroase
 ˴ Stabilitate uv superioară
 ˴ rezistenţă excelentă la intemperii

Soluţii de eTanşare
Sikasil® WS-355
•	produs siliconic neutral pentru 
etanşare, monocomponent

 ˴ Capacitate de deplasare ±50%
 ˴ Material de etanşare cu modul de 

elasticitate scăzut
 ˴ aderenţă excelentă la piatră, beton, 

cărămizi, sticlă şi suprafeţe metalice
 ˴ nu pătează

aprobări şi standarde
 ˴ aSTM C 920 clasa 50
 ˴ aSTM C 1248 (anti‑pătare pe 

marmura albă)

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea împotriva intemperiilor a 

faţadelor placate cu piatră naturală

notă: produse auxiliare pentru pregătirea substratului. pentru cele mai bune performanţe pe termen lung, 
se recomandă pre‑tratarea suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, soluţia de curăţire Sika® Cleaner sau 
soluţia de activare Sika® aktivator. pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi pagina 26. 
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTuri la pardoSeli

deSCriere generală şi 
prinCipalele Cerinţe

Materialele de etanşare folosite pentru
rosturile pardoselilor trebuie să aibă:

 ˴ rezistenţă mecanică ridicată
 ˴ rezistenţă ridicată la abraziune
 ˴ rezistenţă chimică bună
 ˴ proprietăţi excelente de aderenţă

În funcţie de domeniul de aplicare 
cerinţele speciale sunt foarte 
importante. industria prelucrătoare şi 
industria alimentară au o multitudine de 
astfel de cerinţe. În general, au nevoie de 
materialele de etanşare care:

 ˴ pot susţine sarcini de trafic cu 
motostivuitoare şi cu maşini de 
curăţat

 ˴ Se pot curăţa cu presiuni ridicate
 ˴ rezistă la contactul cu agenţi de 

curăţare agresivi şi alte substanţe 
chimice

 ˴ Sunt compatibile cu alimentele

În parcări, materialele de etanşare 
pentru pardoseală trebuie să poată:

 ˴ Să reziste la sarcini de trafic datorate 
autovehiculelor şi maşinilor de 
curăţare

 ˴ Să‑şi păstreze proprietăţile în contact 
direct cu ulei sau combustibil

 ˴ Să reziste la intemperii dacă sunt 
expuse la exterior

În zone pietonale, cum ar fi gările sau
centrele comerciale, materialul de 
etanşare pentru pardoseală trebuie:

 ˴ Să aibă o duritate Shore a suficient 
de ridicată

 ˴ Să prezinte o rezistenţă mecanică 
foarte ridicată pentru a permite 
curăţarea suprafeţei fără a risca 
deteriorarea

 ˴ Să reziste la substanţele de curăţare 
şi la curăţarea presiuni mari

Soluţii de eTanşare

Sikaflex® pro-3
•	produs de etanşare poliuretanic 
mono‑component

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ rezistenţă ridicată la rupere şi la 

propagarea rupturilor
 ˴ Stabilitate ridicată faţă de o mare 

varietate de substanţe chimice
 ˴ proprietăţi superioare de lucrabilitate
 ˴ produs tixotropic
 ˴ Întărire completă, fără bule de aer în 

masa lui

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 25 hM
 ˴ aprobarea iSega pentru 

compatibilitate cu alimente
 ˴ Material adecvat pentru camerele 

cu atmosferă controlată ale 
generatoarelor de abur

ISO For
Food

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea rosturilor de îmbinare a 

pardoselilor în hale de producţie şi la 
pardoseli semiconductive

 ˴ etanşarea rosturilor de îmbinare a 
pardoselilor în parcările auto

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe pe 
termen lung, se recomandă pre‑tratarea suprafeţelor 
de aderenţă cu Sika® primer, soluţia de curăţire 
Sika® Cleaner sau soluţia de activare Sika® aktivator. 
pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi 
pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTuri la pardoSeli

Sikaflex® pro-3 Sl
•	produs de etanşare poliuretanic 
mono‑component

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ rezistenţă ridicată la rupere şi la 

propagarea rupturilor
 ˴ Stabilitate ridicată faţă de o mare 

varietate de substanţe chimice
 ˴ autonivelant – nu necesită scule 

pentru finisare
 ˴ Întărire completă, fără bule de aer în 

masa lui

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 25 hM
 ˴ en 15651, partea 4 25 hM
 ˴ aprobarea iSega pentru 

compatibilitate cu alimente

ISO For
Food

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea rosturilor pardoselilor în 

industria alimentară

Sikaflex® floor
•	produs de etanşare poliuretanic 
mono‑component

 ˴ Capacitate de deplasare 12,5%
 ˴ duritate Shore a ridicată
 ˴ rezistenţă mecanică şi flexibilitate 

ridicată
 ˴ produs tixotropic
 ˴ Întărire completă fără bule de aer în 

masa lui

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 12.5 e
 ˴ en 15651, partea 4 12.5 e

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea rosturilor în centrele 

comerciale și hale de producţie

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe pe 
termen lung, se recomandă pre‑tratarea suprafeţelor 
de aderenţă cu Sika® primer, soluţia de curăţire 
Sika® Cleaner sau soluţia de activare Sika® aktivator. 
pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi 
pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTuri la aCoperiş

deSCriere generală şi 
prinCipalele Cerinţe

Materialele de etanşare sunt necesare 
la toate tipurile de acoperișuri plane, 
pentru a etanşa diferite îmbinări, de ex.: 
între profilele metalice și structură sau 
la luminatoare, între tabla caşerată şi 
diferite suprafeţe.

principalele cerinţe pentru un material de
etanşare în această aplicaţie sunt:

 ˴ aderenţă excelentă pe subtraturile 
poroase şi neporoase

 ˴ Compatibilitate optimă cu 
membranele de acoperiş şi aderenţă 
bună pe membranele de acoperiş

 ˴ rezistenţă ridicată la radiaţia uv şi la 
intemperii

Soluţii de eTanşare

Sikaflex® aT Connection
•	produs de etanşare poliuretanic hibrid 
mono‑component

 ˴ aderenţă excelentă pe subtraturile 
poroase şi neporoase, de ex.: pvC, 
metale, metale vopsite, lemn, beton, 
cărămizi, etc.

 ˴ Compatibilitate dovedită cu 
membranele din pvC Sikaplan®/ 
Sarnafil®

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ excelentă rezistenţă la radiaţia uv, la 

intemperii şi stabilitatea culorii
 ˴ uşor de vopsit
 ˴ inodor şi fără solvenţi

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 F 25 hM
 ˴ aSTM C 920 clasa 50
 ˴ SnjF faţadă 25 e
 ˴ eC1 emisii foarte scăzute

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ rosturi de îmbinare la acoperişuri 

hidroizolate cu membrane din pvC       

Sikasil® n plus
•	produs siliconic neutral pentru 
etanşare, monocomponent

 ˴ aderenţă excelentă pe Fpo 
(Sarnafil® T) şi pe o gamă largă de 
alte substraturi cum ar fi: suprafeţe 
metalice vopsite, beton, cărămizi etc.

 ˴ Compatibilitate dovedită cu 
membrane Sarnafil® T (Fpo)

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ rezistenţă de lungă durată împotriva 

ciupercilor
 ˴ Miros slab
 ˴ necoroziv

aprobări şi standarde
 ˴ din 18545‑e

exemplu de aplicare tipică
 ˴ rosturi de îmbinare la acoperişuri 

hidroizolate cu membrane din Fponotă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului pentru cele mai bune performanţe 
pe termen lung, se recomandă pre‑tratarea 
suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, soluţia de 
curăţire Sika® Cleaner sau soluţia de activare Sika® 
aktivator. pentru mai multe detalii, vă rugăm să 
consultaţi pagina 26. 
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile SpeCiale din STaţiile
de epurare a apelor reziduale

deSCriere generală și 
prinCipalele Cerinţe

Materialele de etanşare folosite la 
staţiile de epurare și tratare a apelor 
reziduale trebuie să reziste în condiţii 
deosebit de dificile şi să îndeplinească 
cerinţe ridicate: 

 ˴ durabilitate şi aderenţă bună în 
situaţia imersiei permanente de apă

 ˴ rezistenţă mecanică ridicată 
împotriva curenţilor de apă

 ˴ rezistenţă la substanţele chimice de 
tratare a apei menajere şi la atacul 
microbiologic

Soluţii de eTanşare

Sikaflex® pro-3
•	produs de etanşare poliuretanic 
mono‑component

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ rezistenţă ridicată la rupere şi la 

propagarea rupturilor
 ˴ Stabilitate ridicată faţă la mare varietate 

de substanţe chimice şi bacterii
 ˴ rezistent la imersie permanentă de apă
 ˴ proprietăţi superioare de lucrabilitate
 ˴ produs tixotropic
 ˴ Întărire completă fără bule în masa lui

aprobări şi standarde
 ˴ iSo 11600 25 hM
 ˴ Testat în conformitate cu specificaţiile 

şi principiile dibT (organizaţie 
germană de aprobare a materialelor de 
construcţii şi a tipurilor de construcţii) 
pentru expunere la apă reziduală

ISO For
Food

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea rosturilor la staţiile de 

epurare a apelor reziduale

Sikaflex® TS plus
•	material de etanşare poliuretanic 
mono‑component

 ˴ rezistent la apele menajere, la 
dejecţii animale şi la numeroase 
substanţe chimice, inclusiv acizi

 ˴ rezistenţă ridicată la rupere şi 
flexibilitate mare

 ˴ Material de etanşare cu modul de 
elasticitate ridicat

 ˴ produs tixotropic
aprobări şi standarde

 ˴ Testat în conformitate cu specificaţiile 
şi principiile dibT (organizaţie 
germană de aprobare a materialelor de 
construcţii şi a tipurilor de construcţii) 
pentru expunere la apă reziduală

 ˴ rezistent la dejecţiile animale
 ˴ rezistent la nutreţul fermentat
 ˴ Certificat iSega pentru alimente
 ˴ Se conformează la bS 6920 (contact 

cu apa potabilă)

ISO For
Food

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea rezervoarelor de oţel 

emailat sau inoxidabil care sunt 
construite pe suprafeţe din beton

notă: produse auxiliare pentru pregătirea substratului. 
pentru cele mai bune performanţe pe termen lung, 
se recomandă pre‑tratarea suprafeţelor de aderenţă 
cu Sika® primer, cu soluţia de curăţire Sika® Cleaner 
sau cu soluţia de activare Sika® aktivator. pentru mai 
multe detalii, vă rugăm să consultaţi pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile SpeCiale din rezervoare, 
ConTainere şi benzinării

deSCriere generală şi 
prinCipalele Cerinţe

În zonele de depozitare, umplere şi 
manevrare a lichidelor care poluează 
apa, cum sunt benzinăriile, zonele de 
depozitare, containere, butoaie de 
depozitare, etc., materialele adecvate 
de etanşare ajută la protejarea mediului, 
împiedicând, mai ales, contaminarea apei 
din pânza freatică.

principalele cerinţe pentru etanşarea 
rosturilor containerelor şi benzinăriilor 
sunt:

 ˴ rezistenţa la combustibil şi ulei
 ˴ rezistenţă ridicată faţă de diverse 

substanţe chimice
 ˴ rezistenţă mecanică ridicată
 ˴ Conformarea la reglementările şi 

legislaţia locală

Soluţii de eTanşare

Sikaflex® Tank n
•	produs de etanşare poliuretanic 
mono‑component

 ˴ rezistenţă bună la rupere şi 
flexibilitate mare

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ proprietăţi excelente de aplicare
 ˴ rezistenţă ridicată faţă de diverse 

substanţe chimice
 ˴ Întărire fără bule în bule
 ˴ produs tixotropic

aprobări şi standarde
 ˴ aviz Tehnic european pentru sistemul 

de etanşare a rosturilor în zonele de 
depozitare, umplere şi manevrare a 
lichidelor care poluează apa (eTa‑
09/0272)

ISO For
Food

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea containerelor și 

rezervoarelor din zona de depozitare a 
unei fabrici de substanţe chimice

 ˴ etanşarea pavajului la benzinării

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe 
pe termen lung, se recomandă pre‑tratarea 
suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia 
de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de activare 
Sika® aktivator.pentru mai multe detalii, vă rugăm 
să consultaţi pagina 26.

16
Tehnologia şi ConCepTele Sika
privind eTanşarea roSTurilor



Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile SpeCiale la
piSTele din aeroporTuri

deSCriere generală şi 
prinCipalele Cerinţe

Materialele de etanşare la pistele din 
aeroporturi sunt aplicate între plăcile de 
beton pentru a izola contra umezelii şi a 
reziduurilor. 

Cele mai importante cerinţe pentru 
materialele de etanşare utilizate la 
aeroporturi sunt: 

 ˴ aderenţă la orice temperatură şi 
flexibilitate ridicată

 ˴ rezistenţă la traficul echipamentului 
greu de la avioane, la vehiculele de 
întreţinere şi la camioane

 ˴ rezistenţă la substanţe chimice 
agresive

Soluţii de eTanşare

Sikaflex®-68 Tf
•	produs de etanşare poliuretanic 
bi‑component

 ˴ rezistenţă bună la rupere şi 
flexibilitate

 ˴ rezistenţa la combustibil şi ulei
 ˴ rezistenţă la combustibilul avioanelor
 ˴ autonivelant
 ˴ Întărire rapidă

aprobări şi standarde
 ˴ Specificaţia Federală Sua SS‑S‑200e

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea rosturilor la pistele de 

rulare din aeroporturi

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe 
pe termen lung, se recomandă pre‑tratarea 
suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia 
de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de activare 
Sika® aktivator.pentru mai multe detalii, vă rugăm 
să consultaţi pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile SpeCiale din
Silozuri şi rezervoare

deSCriere generală și 
prinCipalele Cerinţe

un domeniu de aplicare special al 
materialelor de etanşare este etanşarea 
garniturilor la silozuri şi rezervoare care 
au diferite utilizări, de ex.: containere 
de biogaz, rezervoare de apă şi bazine 
pentru apa reziduală, industrială sau 
menajeră. Majoritatea acestor silozuri 
şi rezervoare sunt construite din plăci 
de oţel inoxidabil sau galvanizat care 
sunt prinse cu şuruburi şi la care zona de 
suprapunere dintre acestea este sigilată 
cu un material de etanşare elastic. de 
asemenea, în cazul rezervoarelor de beton 
şi a silozurilor, se folosesc materiale de 
etanşare elastice, flexibile pentru a sigila 
perfect rosturile de etanşare şi de mişcare 
pentru a evita scurgerea lichidelor pe care 
le conţin. În funcţie de materialele cu 
care sunt umplute şi de temperaturile de 
depozitare, materialul de etanşare trebuie 
să îndeplinească cerinţe foarte ridicate.

principalele cerinţe pentru materialele de
etanşare ale rosturilor în astfel de aplicări 
la rezervoare şi silozuri sunt:

 ˴ rezistenţă ridicată la acizi, mai ales la 
acizii organici

 ˴ rezistenţă faţă de dejecţiile animale
 ˴ rezistenţă faţă de nutreţul 

fermentat lichid
 ˴ rezistenţă la apele uzate

Soluţii de eTanşare

Sikaflex® TS plus
•	produs de etanşare poliuretanic 
mono‑component

 ˴ rezistent la apele uzate menajere, 
la dejecţii animale şi la numeroase 
substanţe chimice, inclusiv acizi

 ˴ rezistenţă ridicată la rupere şi 
flexibilitate mare

 ˴ Material de etanşare cu modul de 
elasticitate ridicat

 ˴ produs tixotropic
aprobări şi standarde

 ˴ Testat în conformitate cu 
specificaţiile şi principiile dibT 
(oganizaţie germană de aprobare 
a materialelor de construcţii şi 
a tipurilor de construcţii) pentru 
expunere la apă reziduală

 ˴ rezistenţă faţă de dejecţiile animale
 ˴ rezistenţă faţă de nutreţ
 ˴ Certificat iSega pentru alimente
 ˴ Se conformează la bS 6920 (contact 

cu apa potabilă)

ISO For
Food

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea containerelor din oţel 

emailat sau inoxidabil care sunt 
construite pe beton

 ˴ etanşarea silozurilor din beton şi a 
rezervoarelor

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe 
pe termen lung, se recomandă pre‑tratarea 
suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia 
de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de activare 
Sika® aktivator.pentru mai multe detalii, vă rugăm 
să consultaţi pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile SpeCiale la rezervoarele 
și bazinele de apă poTabilă

deSCriere generală și 
prinCipalele Cerinţe

Materialele de etanşare a rosturilor 
care intră în contact cu apa potabilă din 
rezervoarele de apă, staţii de epurare şi 
filtrare, nu trebuie să influenţeze în mod 
negativ calitatea apei.

principalele cerinţe pentru materialul de
etanşare a rosturilor la rezervoarele de 
apă sunt:

 ˴ avize în conformitate cu 
reglementările locale pentru 
sistemele de apă potabilă

 ˴ rezistenţă la agenţii de dezinfecţie 
(clorul) 

 ˴ ingrediente netoxice
 ˴ ne‑metabolizabil
 ˴ aderenţă bună la o mare varietate de 

substraturi

Soluţii de eTanşare

Sikasil® dW
•	produs de etanşare mono‑component 
siliconic cu întărire acetoxi

 ˴ Special pentru rosturi în contact cu 
apa potabilă (de băut)

 ˴ rezistenţă ridicată la rupere şi 
flexibilitate

 ˴ rezistenţă ridicată la radiaţia uv
 ˴ rezistenţă bună la substanţele 

chimice, de ex.: la acizii diluaţi
aprobări şi standarde

 ˴ Îndeplineşte toate cerinţele avizului 
Federal german pentru apa potabilă 
dvgW W270 şi se conformează 
recomandărilor kTW ale Consiliului 
Federal german al Sănătăţii

ISO

exemplu de aplicare tipică
 ˴ etanşarea rosturilor în contact cu apa 

potabilă
 ˴ pentru rezervoarele de apă potabilă 

care necesită avize în conformitate 
cu reglementările britanice mai 
pot fi folosite Sikaflex® pro‑3 sau 
Sikaflex® TS plus

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe 
pe termen lung, se recomandă pre‑tratarea 
suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia 
de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de activare 
Sika® aktivator.pentru mai multe detalii, vă rugăm 
să consultaţi pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile SpeCiale la
piSCine

deSCriere generală şi 
Cerinţe prinCipale

etanşările pentru rosturi din jurul şi din 
interiorul piscinelor sunt unele dintre cele 
mai dificile aplicaţii de etanşări existente 
din cauza diverselor cerinţe multiple.

principalele cerinţe care trebuie 
respectate de etanşările pentru rosturi 
din piscine sunt:

 ˴ excelentă stabilitate la radiaţia uv
 ˴ rezistenţă ridicată la clor
 ˴ durabilitate ridicată pe perioade când 

sunt permanent imersate în apă
 ˴ rezistenţă la mucegai şi la ciuperci

Soluţii de eTanşare

Sikasil® pool
•	produs de etanşare siliconic 
mono‑component neutral

 ˴ rezistenţă ridicată la rupere şi 
flexibilitate

 ˴ excelentă stabilitate la radiaţia uv şi 
rezistenţă la intemperii

 ˴ rezistenţă mare în imersie de apă
 ˴ rezistenţă foarte mare la ciuperci, 

mucegai
 ˴ rezistenţă ridicată la clor
 ˴ ne‑coroziv

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşare rosturi în jurul şi în interiorul

piscinelor şi în zone permanent umede

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe 
pe termen lung, se recomandă pre‑tratarea 
suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia 
de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de activare 
Sika® aktivator.pentru mai multe detalii, vă rugăm 
să consultaţi pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile SpeCiale din
zone Cu riSC Mare de inCendii

deSCriere generală și 
Cerinţe prinCipale: 
proTeCţie la fum și la foC

Compartimentele anti‑incendiu din 
aeroporturi, şcoli, depozite industriale 
şi din numeroase alte clădiri trebuie 
complet etanşate cu soluţii de etanşare 
rezistente la incendiu pentru a preveni 
răspândirea incendiului şi a fumului 
de la un sector la altul şi pentru a 
păstra scăzute temperaturile din zona 
respectivă.

principalele cerinţe pentru etanşările 
utilizate în aceste zone sunt:

 ˴ respectarea cerinţelor locale
 ˴ rezistenţă mare la aprindere şi 

caracteristici scăzute de răspândire a 
focului

 ˴ rezistenţă la răspândirea fumului
 ˴ păstrarea funcţiei de etanşare pe 

o perioadă cât mai lungă când sunt 
expuse la incendii

Soluţii de eTanşare

Sika® firesil n
•	produs de etanşare siliconic 
mono‑component neutral

 ˴ etanşare rezistentă la incendii pentru 
utilizare la interior şi la exterior

 ˴ Capacitate de deplasare de 25%
 ˴ rezistenţă superioară la radiaţia uv 

şi la intemperii
 ˴ aderenţă fără primer pe o gamă largă 

de substraturi tipice din domeniul 
construcţiilor

 ˴ Miros scăzut
 ˴ ne‑coroziv

avize şi standarde
 ˴ bS 476‑20
 ˴ din 4102 b1
 ˴ iSo 11600 25 lM
 ˴ aSTM C 920, clasa 25

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşarea rosturilor în şi din jurul 

compartimentelor anti‑incendiu, 
străpungeri de cabluri și conducte, etc. 

Sika® fireStop
•	produs de etanşare mono‑component 
pe bază de silicat polimerizat

 ˴ rezistenţă maximă la incendiu
 ˴ produs anorganic – nu se aprinde şi nu 

scoate fum când este expus la foc
 ˴ rezistent la temperaturi mari de până 

la +1000°C
 ˴ Se dilată la temperaturi de peste 

+250°C
 ˴ aderenţă excelentă pe materiale 

uzuale de construcţie
 ˴ poate fi acoperit cu Sika® Firesil n

avize şi standarde
 ˴ bS 476‑4 (test non‑combustie)

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşare rosturi fără mişcare din 

compartimentele anti‑incendiu ca de 
exemplu uşi de incendiu, coșuri de 
fum, etc.

notă: produse auxiliare pentru pregătirea 
substratului. pentru cele mai bune performanţe 
pe termen lung, se recomandă pre‑tratarea 
suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia 
de curăţire Sika® Cleaner sau cu soluţia de activare 
Sika® aktivator.pentru mai multe detalii, vă rugăm 
să consultaţi pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
FiniSaje inTerioare

deSCriere generală şi 
Cerinţe prinCipale

orice apartament, birou, clădire 
industrială sau de altă natură are rosturi 
interioare sau rosturi de îmbinare care 
trebuie etanşate. din cauza diferenţelor 
mici de temperatură sau a diferenţelor 
mici dintre coeficienţii de dilatare 
termică, aceste rosturi interioare nu 
sunt supuse unor deplasări mari ale 
materialelor de construcţie adiacente.

principalele cerinţe pentru o etanşare 
pentru finisaje interioare sunt:

 ˴ posibilitatea de a fi acoperită cu 
vopsea şi compatibilitatea cu alte 
acoperiri

 ˴ aderenţă ridicată
 ˴ proprietăţi de aplicare ridicate

Soluţii de eTanşare

Sikacryl® hm
•	produs de etanşare acrilic 
mono‑component

 ˴ aderenţă excelentă pe beton, 
cărămidă, lemn şi pe alte materiale de 
construcţie

 ˴ uşor de şlefuit
 ˴ uşor de vopsit
 ˴ uscare rapidă
 ˴ Miros scăzut

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ umplere rosturi şi fisuri care trebuie 

finisate şi vopsite după o perioadă 
scurtă de timp

Sikacryl® S
•	produs de etanşare acrilic mono‑
component

 ˴ Capacitate de deplasare 10%
 ˴ aderenţă excelentă pe beton, 

cărămidă, lemn şi pe alte materiale de 
construcţie

 ˴ Se poate vopsi
 ˴ proprietăţi bune de aplicare
 ˴ etanşare durabilă

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ Sigilarea rosturilor de îmbinare cu 

mișcare redusă

notă: produse auxiliare pentru pregătirea substratului. pentru cele mai bune performanţe pe termen lung, se 
recomandă pre‑tratarea suprafeţelor de aderenţă cu Sika® primer, cu soluţia de curăţire Sika® Cleaner sau cu 
soluţia de activare Sika® aktivator.pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi pagina 26.
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Soluţii de eTanşare penTru 
roSTurile din Spaţii Cu
uMidiTaTe ridiCaTă

deSCriere generală şi 
Cerinţe prinCipale

În încăperi umede, ca de exemplu: băi, 
dușuri, grupuri sanitare, rosturile sunt 
expuse la apă rece şi caldă precum şi 
la o umiditate ridicată. produsele de 
curăţenie, gelurile de duş, săpunurile 
şi alte materii organice în combinaţie 
cu umiditatea ridicată menţionată 
oferă condiţii ideale pentru dezvoltarea 
ciupercilor şi a mucegaiului pe etanşări.

Cerinţele principale pentru etanşările din
spaţiile umede sunt:

 ˴ Să prevină dezvoltarea mucegaiului
 ˴ Să reziste la o umiditate excesivă
 ˴ Să ofere o aderenţă bună pe termen 

lung în aceste condiţii de mediu

Soluţii de eTanşare

Sanisil®
•	produs de etanşare mono‑component, 
pe bază de silicon, cu întărire acetoxi

 ˴ Capacitate de deplasare de 25%
 ˴ rezistenţă pe termen lung la mucegai 

şi ciuperci
 ˴ aderenţă bună fără primer pe 

substraturi tipice, ca de exemplu: 
gresie şi suprafeţe emailate

 ˴ Fără diluant – contracţie scăzută
 ˴ elasticitate ridicată

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşare rosturi între faianţă (perete) 

şi gresie (pardoseală) sau în jurul căzii

Sikasil® C
•	produs de etanşare mono‑component 
siliconic neutral

 ˴ Capacitate de deplasare 25%
 ˴ rezistenţă pe termen lung la mucegai 

şi ciuperci
 ˴ aderenţă bună fără primer pe 

substraturi tipice (gresie şi suprafeţe 
emailate)

 ˴ Miros scăzut

ISO

exemplu tipic de aplicaţie
 ˴ etanşare rosturi între cabină duş şi 

perete din faianţă
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Soluţii penTru repararea şi 
ÎnloCuirea Sigilanţilor

deSCriere generală

motive pentru remedierea rosturilor
o inspecţie vizuală atentă este de regulă
suficientă pentru a stabili dacă îmbinarea 
este necorespunzătoare şi trebuie 
înlocuită.

Motivele pentru înlocuirea sigilanţilor pot
include următoarele situaţii (dar nu 
numai acestea):

 ˴ defecte de aplicare
 ˴ utilizarea unei etanşări 

necorespunzătoare
 ˴ design greşit al îmbinării
 ˴ Sarcină subestimată
 ˴ probleme de compatibilitate cu 

materialele învecinate (garnituri)
 ˴ expunerea la substanţe chimice 

agresive
 ˴ insuficientă pregătire a suprafeţelor 

(pierderea aderenţei)

Soluţii de eTanşare

renovarea în cazul unui pregătiri 
insuficiente a suprafeţelor sau 
expirarea duratei de viaţă a unei 
etanşări.
Trebuie înlocuită o etanşare veche la 
expirarea duratei sale normale de viaţă 
sau din motive legate de întreţinere 
sau calitate deficitară. aceste lucrări 
de renovare se fac de regulă cu sigilanţi 
aplicaţi cu pistolul.

renovarea utilizând sigilanţi aplicaţi cu 
pistolul

Se va verifica mai întâi motivul pentru 
care nu a funcţionat etanşarea veche şi 
apoi compatibilitatea dintre etanşarea 
veche şi cea care urmează a fi utilizată ca 
înlocuitor. dacă există dubii, contactaţi 
reprezentantul Sika. dacă etanşarea 
veche este pe bază de poliuretan, polimeri 
silanici modificaţi (hibrizi, MS, etc.) sau 
polisulfide, aceasta poate fi înlocuită cu o 
etanşare Sikaflex® adecvată.

În fotografia de mai jos sunt prezentate
echipamente uzuale pentru lucrări de 
renovare cu etanşări aplicate cu pistolul.

pentru a începe lucrarea de renovare, 
îndepărtaţi sau tăiaţi etanşarea veche, 
deteriorată utilizând o lamă cutter sau 
cuţit. există o gamă întreagă de unelte 
profesionale de tăiat (găsiţi un exemplu 
în fotografia de mai jos, stânga). 
În zonele cu pierdere de aderenţă, 
curăţirea mecanică a zonei de îmbinare 
nu este numai foarte importantă dar şi 
obligatorie.

Când înlocuiţi o etanşare se
poate lăsa în rost un strat de 0,2 
– 0,5 mm din vechea îmbinare pe 
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Soluţii penTru repararea şi 
ÎnloCuirea Sigilanţilor

bază de poliuretan, polimeri silanici 
modificaţi sau polisulfid. pentru a 
asigura durabilitatea pe termen lung şi 
etanşeitatea rosturilor, trebuie pregătite 
atât suprafeţele substratului precum 
şi resturile etanşării vechi, utilizând 
produsele recomandate de Sika. dacă 
etanşarea originală este una siliconică 
aceasta trebuie reparată utilizând o 
etanşare (Sikasil®) siliconică adecvată.

aplicaţi în rost noul produs pentru 
etanşare şi evitaţi formarea golurilor.
Finisaţi sigilantul înainte de a începe 
să se contureze o peliculă la suprafaţă. 
dacă motivul înlocuirii etanşării este o 
incompatibilitate cu substratul sau cu 
unul din materialele învecinate trebuie, fie 
înlocuit materialul incompatibil, fie utilizată 
o etanşare care nu este afectată negativ.

renovare în caz de dimensionare 
greşită a rosturilor 
În acest caz nu va fi util să se înlocuiască 
etanşarea veche cu una nouă cu 
dimensiuni similare sau cu proprietăţi 
mecanice similare întrucât este posibil 
să apară din nou aceeaşi problemă. dacă 
nu se pot modifica dimensiunile rostului 
sau nu sunt disponibile etanşări cu o 
capacitate de deplasare destul de ridicată 
încât acestea să facă faţă tuturor 
sarcinilor, singura modalitate de re‑
etanşare a acestor rosturi este cu profile 
(fâşii) sau benzi din cauciuc. 

renovarea cu benzi de îmbinare 
Sunt disponibile benzi de îmbinare 
elastice performante, de diverse mărimi, 
adecvate pentru diverse dimensiuni de 

rosturi. unul dintre avantajele majore 
ale acestor benzi este faptul ca pot fi 
utilizate indiferent de motivul pentru 
care trebuie înlocuită îmbinarea sau tipul 
de etanşare utilizat anterior. Metoda 
este avantajoasă şi cu utilizare aproape 
universală.

Sikaflex® Stripe fb-90 
Sistemul Sikaflex® Stripe fb-90 este 
ideal pentru lucrări de reparaţii în special 
acolo unde trebuie revopsită faţada 
clădirii. 

 ˴ repară rosturi defecte fără a fi nevoie 
să se îndepărteze etanşarea existentă 
sau să adere pe resturi incompatibile 
ale îmbinărilor de pe pereţii laterali.

 ˴ uşor şi rapid de aplicat
 ˴ rezistenţă mare la radiaţia uv
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produSe penTru pregăTirea 
SupraFeţei ÎnainTea eTanșării

deSCriere generală şi 
Cerinţe prinCipale

numeroase etanşări Sika prezintă o 
aderenţă excelentă pe o gamă largă de 
substraturi. pentru a obţine o aderenţă 
corespunzătoare, suprafaţa substratului 
trebuie să fie curată, uscată, fără 
grăsimi, uleiuri, praf, agenţi chimici şi 
fără orice alte substanţe care ar putea 
avea o influenţă negativă. produsele de 
curăţat şi substanţele de activare Sika 
sunt produse care ajută la obţinerea 
unei suprafeţe ideale pentru o aderenţă 
perfectă. promotorii de aderenţă măresc 
aderenţa substraturilor cu o aderenţă 
dificilă, ca de exemplu: anumite mase 
plastice îşi îmbunătăţesc considerabil 
aderenţa pe termen lung, în special în 
condiţii adverse.

Soluţii de pregăTire a 
Suprafeţelor

Sika® aktivator -205
este un agent de curăţare mono‑
component pe bază de alcool care 
conţine agenţi de accelerare a aderenţei. 
produsul este utilizat pentru a activa 
substraturi neporoase (metale, gresia 
satinată şi alte suprafeţe vopsite).

Sika® primer -3 n
este un promotor de aderenţă mono‑
component epoxidic care îmbunătăţeşte 
aderenţa pe termen lung pe materialele 
poroase, absorbante (beton) şi pe 
metale.

Sika® primer -215
este un promotor de aderenţă 
poliuretanic mono‑component care 
îmbunătăţeşte aderenţa pe termen lung 
pe masele plastice, suprafeţe lăcuite şi 
chiar pe materialele poroase. o aplicaţie 
tipică pentru care se poate utiliza 
Sika® primer -215 pentru pregătirea 
suprafeţelor este etanşarea perimetrală 
ferestrelor din aluminiu şi construcţia din 
cărămidă.
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apliCarea În șanTier a 
produSelor penTru eTanşare

eTapele apliCării
pentru a obţine îmbinări estetice şi durabile, trebuie să luaţi 
în calcul mai multe considerente. Mai jos este prezentată o 
descriere a procedurii valabile pentru substraturile poroase (ex.: 
beton turnat). 

În cazul substraturilor neporoase pregătirea suprafeţelor este 
de regulă diferită (rugăm consultaţi tabelul Sika de pregătire 
a suprafeţelor pentru detalii suplimentare), dar celelalte etape 
sunt identice.

1. pregătiţi substratul. şlefuiţi substratul 
cu o perie de sârmă sau cu un alt echipament; 
îndepărtaţi praful şi celelalte particule formate.

2. introduceţi fundul de rost la adâncimea 
dorită. lăţimea fundului de rost trebuie să fie 
cu 20 – 30% mai mare decât lăţimea îmbinării. 
dacă utilizaţi un fund de rost din polietilenă, 
aveţi grijă ca atunci când îl introduceţi, acesta 
să nu fie deteriorat de vreun instrument ascuţit 
(o şurubelniţă). e preferabil să se utilizeze un 
instrument bont.

3. aplicaţi amorsă pe suprafaţa de îmbinare. 
utilizaţi o bandă de mascare dacă doriţi să 
obţineţi linii drepte şi exacte ale îmbinării.

4. umpleţi rostul evitând formarea de bule de 
aer. Îndepărtaţi surplusul de material.

5. presaţi sigilantul pe marginile îmbinării 
pentru a asigura o bună aderenţă şi neteziţi 
îmbinarea cu lichid de netezire pentru a obţine 
o suprafaţă perfectă a etanşării. notă: dacă 
utilizaţi bandă de mascare, îndepărtaţi banda 
înainte de peliculizarea etanșantului.
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STandarde de eTanşări 
reFeriToare la Sigilanţi  
În ConSTruCţii
etanşările reprezintă aproximativ 1% din 
costurile de construcţie ale unui proiect de 
mari dimensiuni. dacă o clădire începe însă să 
prezinte inflitrări de apă, aceste aplicaţii pot 
cauza 90% din probleme şi adăugând costurile 
legate de remediere şi reparaţie, se pot 
ajunge la sume mult mai mari decât costurile 
de instalare. Standardele pentru etanşările 
industriale utilizate pe scară largă, specificaţiile 
standard precum şi instrucţiunile de utilizare 
au un rol important în reducerea apariţiei 
infiltraţiilor mai sus menţionate şi sunt de 
asemenea utile pentru instruirea proiectanţilor, 
a utilizatorilor şi a instalatorilor. există un 
număr mare de standarde internaţionale, 
regionale şi locale pentru etanşările folosite în 
construcţii. Mai jos este prezentată o selecţie a 
standardelor importante.

iSo 11600
acest standard, dezvoltat de organizaţia 
internaţională de Standardizare, precizează 
tipurile şi clasele de etanşări utilizate în 
construcţia de clădiri conform aplicaţiilor 
şi performanţelor acestora. descrie de 
asemenea cerinţele şi metodele respective 
de testare pentru diverse clase. Conform 
aplicaţiilor etanşărilor, acestea se împart în 
două tipuri:

 ˴ Tip g: etanşări netede (pentru utilizarea la 
rosturi netede)

 ˴ Tip F: etanşări pentru construcţii (pentru 
rosturile din construcţii, altele decât cele 
netede).

un alt criteriu de clasificare conform 
iSo 11600 este capacitatea de deplasare 
luată în considerare când se calculează 
dimensiunile îmbinărilor. etanşările netede 
(Tip g) se împart în două clase – clasa 20 
(capacitate de deplasare 20%) şi clasa 25 
(capacitate de deplasare 25%). etanşările 
pentru construcţii (Tip F) se împart în 4 
clase diferite (clasele 7.5, 12.5, 20 şi 25). În 
plus faţă de această clasificare, în funcţie 
de modulul de elasticitate, etanşările se 
clasifică în sub‑grupe ca de exemplu cu 
„modul de valoare mare” şi „modul de 
valoare mică” (sarcină mică la interfaţa 
etanşare/substrat chiar şi la temperaturi 
mici). În funcţie de aplicaţia pentru care se 
utilizează etanşarea, se poate opta pentru 
un tip de etanşare sau altul. Schema de 
mai jos vă prezintă o trecere în revistă 
a clasificării etanşărilor conform iSo 
11600 în baza testelor reale ale produsului 
menţionat:

 Clasa 25 LM  Clasa 25 LM

 Clasa 20 LM  Clasa 20 LM

 Clasa 25 HM  Clasa 25 HM

 Clasa 20 HM  Clasa 20 HM

Etanșări pentru construcții tip F

Etanșări

Etanșări netede tip G

 Clasa 25  Clasa 25

 Clasa 20

 Clasa 12.5

 Clasa 7.5

 Clasa 20

 Clasa 12.5 E

 Clasa 12.5 P

Subclase pentru clasele 20/25:
LM = modul scăzut
HM = modul ridicat
E = elastic
P = plastic

la fel ca toate standardele, iSo 11600 poate 
fi utilizat pe plan mondial dar este folosit pe 
scară largă pentru specificaţii în europa şi 
orientul Mijlociu.

en 15651
en 15651 se bazează pe metode similare de 
testare cu cele descrise în iSo 11600. acest 
standard european precizează definiţiile 
şi cerinţele pentru etanşări cu utilizare 
nestructurală în clădiri şi alei pentru pietoni 
şi este baza marcajelor Ce pentru etanşări 
în uniunea europeană. există 5 părţi ale 
standardului care acoperă atât diverse 
utilizări ale etanşărilor cât şi marcajul Ce: 
partea 1: etanşări pentru elemente ale faţadei;
partea 2: etanşări pentru suprafeţe netede;
partea 3: etanşări pentru rosturile sanitare;
partea 4: etanşări pentru alei pietonale;
partea 5: evaluare conformitate şi marcaje.

aSTm C 920
aSTM C 920 este unul din cele mai recunoscute 
standarde pentru etanşări elaborată de 
aSTM international, cunoscută anterior 
drept Societatea americană pentru Teste şi 
Materiale. acest standard este utilizat pentru 
elaborarea specificaţiilor în Statele unite, 
Canada, america latină, asia, orientul Mijlociu 
şi în alte ţări sau respectiv zone. aSTM C 
920 acoperă proprietăţile produselor pentru 
etanşare elastomerice mono‑componente sau 
cu mai multe componente aplicate la rece şi 
utilizate pentru lucrările de etanşare, călăfătuire 
sau vitrare din clădiri, pieţe şi alei pentru 
vehicule sau pentru pietoni şi din orice tipuri de 
construcţii, altele decât autostrăzi sau drumuri 
pavate în aeroporturi sau poduri. o etanşare 
sub această specificaţie se clasifică după tip, 
grad, clasă şi utilizare. Clasa se defineşte după 
testarea coeziunii şi aderenţei etanşării sub 

deplasări ciclice conform aşa numitului “Ciclu 
hockman” (aSTM C 719). o etanşare clasa 
100/50, de exemplu, este capabilă să reziste 
la o creştere de cel puţin 100% şi o scădere de 
cel puţin 50% a dimensiunilor sale originale în 
condiţii de testare.

Grad

  Clasa

 Aplicație

Sigilant

Tip

S = mono-component

P = turnabil sau autonivelant

100/50

T = zone trafic pietonal și vehicule

M = multi-component

NS = produs tixotropic

50

NT = zone fără trafic

35

I = permanent imersate în lichide

25

M = testat pe mostre de mortar

A = testat pe mostre din aluminiu

12½

G = testat pe mostre din sticlă

O = testat pe alte substraturi

JiS a 5758 şi alTe STandarde 
imporTanTe
Standardul japonez jiS a 5758 pentru lucrări de 
etanşare a clădirilor se bazează pe principiile 
standardului iSo 11600 şi asigură o clasificare 
a etanşărilor funcţie de capacitatea de 
deplasare şi modulul acestora. Spre deosebire 
de iSo 11600, standardul jiS defineşte o 
clasă suplimentară ‘‘30S” (S indică forţa de 
forfecare) pentru etanşările suprafeţelor 
netede. există o mare varietate de alte 
standarde regionale şi locale consacrate 
pentru etanşările din construcţii. Standardul 
german din 18540 se ocupă de etanşarea 
îmbinărilor pereţilor exteriori din clădiri şi este 
valabil pentru îmbinările din cărămăzi, beton şi 
pietre. elementele cheie ale standardului din 
18540 sunt aderenţa/ coeziunea etanşărilor şi 
rezistenţa la factori externi pentru asigurarea 
unei calităţi ridicate. Standardul mai descrie de 
asemenea în detaliu cum să se dimensioneze 
corect rosturile şi asigură totodată instrucţiuni 
pentru aplicarea sigilanţilor.  
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prinCipii privind proieCTarea
roSTurilor

ConSideraţii generale de proieCTare 

proiectul unui sistem de etanşare implică 
mai mult decât selecţia unui produs pentru 
etanşare cu caracteristici fizice şi chimice 
adecvate. pentru a obţine o performanţă 
optimă pe termen lung sunt de asemenea 
esenţiale următoarele considerente: 

 ˴ un design adecvat al îmbinării, inclusiv 
dimensionare corectă şi suport 

 ˴ Tipul şi natura substraturilor
 ˴ procesul de aplicare şi condiţiile de mediu 

în momentul instalării

Capacitatea de deplasare a etanşării şi lăţimea 
rostului trebuie să fie adecvate mişcării viitoare 
a elementelor învecinate ale clădirii. pentru a 
ilustra acest lucru vă este prezentat mai jos un 
exemplu de calcul.

În general:
 ˴ Marginile rostului trebuie să fie paralele 

până la o adâncime de două ori mai mare 
decât lăţimea rostului şi de cel puţin 30 
mm. acest lucru oferă suficientă putere 
fundului de rost.

 ˴ la majoritatea etanşărilor, lăţimea îmbinării 
trebuie să fie de cel puţin 4 ori deplasarea 
anticipată a îmbinării, ceea ce rezultă într‑o 
capacitate de deplasare de 25%.

 ˴ raportul optim între lăţimea rostului şi 
adâncime (grosime etanşare) este 2:1 pentru 
rosturile din faţade şi 1:1 pentru rosturile din 
pardoseli (vezi şi tabelele de mai jos).

lăţime rost

grosime

etanșare

dimensiunile recomandate pentru îmbinări ale 
elementelor din beton şi o etanşare cu o capacitate 
de deplasare de 25% sunt cele de mai jos:

rosturi la faţadă

distanţa între rosturi (m) 2 4 6 8 10

lăţime minimă a rostului (mm) 15 20 25 30 35

grosime etanşare (mm) 8 10 12 15 15

distanţa între rosturi (m) 2 3 4 5 6 8

lăţime minimă a rostului (mm) 12 12 12 12 12 12

grosime etanşare (mm) 12 12 12 12 12 12

rosturi la pardoseli interioare

distanţa între rosturi (m) 2 3 4 5 6 8

lăţime minimă a rostului (mm) 12 12 15 18 20 30

grosime etanşare (mm) 12 12 12‑15 15 17 25

rosturi la pardoseli exterioare

la o adâncime mare a rostului, temperaturile mici 
pot crea tensiuni mari şi pot duce la o durată mare 
de întărire completă a produsului de etanşare. 
adâncimea rostului (grosimea etanşării) poate fi 
limitată prin utilizarea unui fund de rost adecvat 
din polietilenă sau spumă poliuretanică. aceasta 
este mai uşor de comprimat şi de instalat, dar 
poate permite pătrunderea apei sau a umezelii, 
ceea ce va avea în final un efect negativ asupra 
performanţei pe termen lung a etanşării. Ca 
atare, în special pentru rosturile din pardoseli 
sunt de preferat funduri de rost din pe cu celule 
închise, deoarece gazele eliberate din spumă pot 
conduce la formarea de bule în etanşare.

Sigilant

Fund de rost

În numeroase cazuri, un material suport care se 
poate comprima sau care să fie constant sub 
compresie chiar şi la volumul maxim al rostului, 
este de asemenea utilizat pentru a preveni 
aderenţa pe trei laturi. etanşarea trebuie să fie 
capabilă să se dilate şi să se contracte odată 
cu elementele clădirii cu care se îmbină. dacă 
nu se evită aderenţa pe trei laturi, această 
mişcare liberă nu mai este posibilă conducând 
în final la defecţiuni de aderenţă şi/ sau 
coeziune conform ilustraţiei de mai jos:

pentru a preveni aderenţa pe 3 laturi se poate 
utiliza un agent de activare sau o bandă de 
polietilenă conform desenului de mai jos:

bandă de polietilenă

proieCTarea roSTurilor la pardoSeli

la rosturile din pardoseli, în funcţie de sarcini 
şi amplasare, trebuie avute în vedere mai 
multe aspecte legate de un design special. 
rosturile din zonele cu trafic ridicat de 
vehicule şi/sau echipamente trebuie să fie 
înfundate pentru o uzură redusă. pe de altă 
parte, rosturile din zonele pietonale trebuie 
să fie finisate la nivelul suprafeţelor pentru a 
preveni vătămarea persoanelor. 

rosturi în zone pietonale

rosturi în zone de mare trafic
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Cerinţe de perForManţă  
derivaTe din proieCT

Soluţiile de etanşare a rosturilor trebuie să îndeplinească câteva 
condiţii stricte specifice pentru fiecare aplicaţie şi fiecare proiect. 
pentru a îndeplini aceste condiţii, Sika a proiectat soluţii de 
etanşare care răspund criteriilor menţionate mai jos şi le‑a 
combinat în produse dedicate scopului pentru care sunt realizate.

Soluţiile de etanşare trebuie să fie proiectate 
în special pentru a fi compatibile cu alte 
materiale cum ar fi garniturile, fundurile de 
rost, învelişuri protectoare şi vopsele, alte 
materiale de etanşare şi adezivi, membrane 
pentru acoperişuri, pardoseli, etc. numai o 
compatibilitate confirmată cu sistemul poate 
să asigure funcţionalitatea pe termen lung a 
tuturor materialelor de construcţii.

CompaTibiliTaTe

rosturile exterioare reprezintă prima barieră 
în faţa influenţelor de mediu cum ar fi razele 
soarelui, ploaia, variaţiile de temperatură, 
etc. astfel, una dintre condiţiile majore pe 
care trebuie să o îndeplinească o soluţie 
de etanşare este rezistenţa la condiţiile de 
mediu.

reziSTenţă la inTemperii

Materialele de etanşare a rosturilor, în 
special cele pentru rosturile din pardoseli, 
sunt expuse la diferite sarcini mecanice 
care pot duce la deteriorări. pentru a se 
asigura etanşeitatea, folosirea unor soluţii 
de etanşare cu rezistenţă mare la rupere şi 
la propagarea ruperii este în mod evident 
avantajoasă.

reziSTenţă la rupere şi 
flexibiliTaTea

rezistenţa la atacurile chimice (ploaie acidă, 
agenţi de curăţare) este o cerinţă generală 
pentru practic toate substanţele de etanşare 
de bază. În cazul aplicaţiilor specifice cum 
ar fi rosturile containerelor (lichide care pot 
polua apa, diluanţi, carburanţi) sau rosturile 
piscinelor (substanţe cu conţinut de clor) 
această cerinţă este cu atât mai mare.

reziSTenţă ChimiCă

rosturile faţadelor şi cele din acoperişuri sunt 
în mod special expuse la lumina solară directă. 
din cauza radiaţiilor ultraviolete, materialele 
de etanşare îmbătrânesc mai rapid şi pot 
apărea crăpături la suprafaţa acestora. pe de 
altă parte, materialele de etanşare cu o bună 
stabilitate la radiaţii ultraviolete nu se vor 
schimba în mod semnificativ atunci când sunt 
expuse la lumina solară.

reziSTenţa la radiaţiile 
ulTravioleTe

Majoritatea materialelor elastice de 
etanşare conţin plastifianţi care pot migra 
către suprafeţele adiacente şi pot provoca 
decolorarea zonelor din preajma rostului. 
În special, piatra naturală (marmura) este 
predispusă la efectul numit pătare. În cazul 
proiectelor care utilizează piatră naturală, 
folosirea materialelor de etanşare care nu 
pătează şi care conţin plastifianţi fără sau cu 
tendinţe minime de migrare este obligatorie.

proprieTăţi de prevenire a 
păTării

Materialele de etanşare în culori deschise se 
pot decolora şi îngălbeni atunci când sunt 
expuse la lumina solară (radiaţii ultraviolete). 
pentru a menţine aspectul estetic iniţial, 
stabilitatea culorii este o proprietate 
importantă a unui material de etanşare şi 
reprezintă o aşteptare a constructorilor şi 
arhitecţilor.

STabiliTaTea Culorii

ISO
În afara reglementărilor specifice pentru 
aplicaţiile particulare, materialele de etanşare 
de înaltă calitate trebuie în general să 
îndeplinească standardele internaţionale iSo 
şi en dar şi pe cele locale aSTM, din, jiS sau 
altele, în scopul de a fi acceptate de către 
autorităţile în construcţii. Câteva standarde 
importante pentru materialele de etanşare 
sunt iSo 11600, en 15464, aSTM C 920, din 
18540 şi 18545 dar şi jiS a 5758.

ConformiTaTe Cu 
STandardele

Fluxurile de apă şi presiunea acesteia în 
rezervoarele de apă, staţiile de canalizare, 
piscine şi alte structuri similare pot uza 
în mod sever materialele de etanşare 
a rosturilor. pentru a face faţă acestor 
forţe este obligatorie folosirea de produse 
speciale cu o rezistenţă mecanică ridicată 
şi o excelentă aderenţă chiar dacă sunt 
scufundate în apă în mod constant.

reziSTenţă la preSiunea 
apei
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Materialele de etanşare folosite în staţiile 
de epurare dar şi cele obișnuite folosite în 
construcţiile din zonele tropicale sunt atacate 
de bacterii şi de alte micro‑organisme. 
Materialele de etanşare trebuie astfel 
concepute pentru a rezista acestor atacuri 
fără a fi distruse.

reziSTenţă la miCro-
organiSme

Materialele de etanşare folosite în camere 
umede cum ar fi bucătăriile sau băile trebuie 
să fie rezistente la proliferarea mucegaiului 
pentru a‑şi menţine aspectul şi pentru a nu 
dezvolta un risc pentru sănătate. astfel de 
produse trebuie să conţină fungicide.

reziSTenţă la muCegai şi 
CiuperCi

Materialele de etanşare folosite în industria 
alimentară şi cea a băuturilor trebuie să 
nu manifeste niciun risc pentru sănătatea 
umană şi nici să nu afecteze în mod 
negativ alimentele sau băuturile. de obicei, 
compatibilitatea cu produsele alimentare 
trebuie certificată de instituţiile competente.

CompaTibiliTaTe Cu 
alimenTele

For
Food

În special în cazul rosturilor din pardoseli, 
rezistenţa mecanică şi cea la abraziune 
este obligatorie pentru a rezista stresului 
cauzat de trafic, pietoni şi echipamentele de 
curăţare.

reziSTenţă la uzura de 
TrafiC şi Cea meCaniCă

În special pentru aplicaţiile de interior, 
materialele de etanşare nu trebuie să emită 
mirosuri puternice şi neplăcute. de asemenea, 
emisiile voC (compuşi organici volatili) trebuie 
să fie cât mai scăzute posibil pentru a reduce 
la minim riscurile asupra sănătăţii.

miroS SCăzuT şi voC 
SCăzuţi

Materialele de etanşare folosite în cazul 
rezervoarelor cu apă potabilă sau alte zone 
care conţin apă potabilă sunt reglementate în 
mod strict pentru a nu contamina apa. Sunt 
necesare aprobări ale autorităţilor locale şi 
se pot folosi numai materiale de etanşare 
certificate.

CompaTibiliTaTe Cu apa 
poTabilă

aderenţa la materialele utilizate în mod 
obişnuit în construcţii, cum ar fi betonul, 
este o condiţie obligatorie pentru ca soluţia 
de etanşare să îşi menţină funcţionalitatea 
în timp. Soluţiile de etanşare de înaltă 
performanţă au avantajul de a face priză bună 
la suprafeţele cu grad redus de aderenţă, 
cum ar fi unele profile de aluminiu vopsite, şi 
îşi păstrează priza chiar şi în cele mai vitrege 
condiţii. pentru etanşarea suprafeţelor din 
sticlă este obligatorie folosirea adezivilor cu 
rezistenţă la razele ultraviolete.

aderenţă exCelenTă

Soluţiile de etanşare sunt de cele mai multe 
ori parte integrantă a construcţiilor folosite 
pentru prevenirea propagării incendiilor şi 
a fumului de la o cameră la altă, de la un 
etaj la altul sau chiar de la o clădire la alta. 
astfel, trebuie să reziste incendiului pentru 
cel puţin o anumită perioadă de timp fără 
să cedeze. Cerinţele exacte sunt de obicei 
definite de standardele şi reglementările 
locale pe care soluţiile de etanşare trebuie să 
le îndeplinească.

reziSTenţă la foC şi fum

Materialele de etanşare cu rezistenţă la 
difuzia vaporilor de apă sunt necesare în 
cazurile în care pătrunderea apei printr‑un 
rost trebuie prevenită. În special, în cazul 
rosturilor de la ferestre, este necesară 
obţinerea atât la interior cât şi la exterior a 
unui anumit nivel de rezistenţă a sistemului 
de etanşare la difuzia vaporilor de apă pentru 
a se evita condensarea apei în interiorul 
materialului de izolaţie.

reziSTenţă la difuzia 
vaporilor de apă

Materialele de etanşare folosite în fabricile 
de producţie din industria farmaceutică, a 
semiconductorilor, solară sau din cadrul altor 
industrii care lucrează sub condiţia de cameră 
curată, trebuie să prezinte emisii scăzute de 
particule pentru a nu afecta în mod advers 
procesele şi calitatea.

CompaTibiliTaTea Cu 
Camerele CuraTe

deşi materialele elastice de etanşare sunt în 
mod semnificativ mai flexibile decât vopseaua, 
ele sunt de cele mai multe ori vopsite. În multe 
cazuri, materialele de etanşare trebuie să fie 
compatibile cu vopselele folosite, să nu‑şi 
piardă proprietatea de întărire completă, 
capacitatea de uscare sau aspectul, chiar şi în 
urma vopsirii.

CapaCiTaTea de vopSire

de cele mai multe ori, materialele de etanşare 
îndeplinesc şi o funcţie estetică, îmbunătăţesc 
aspectul vizual al unei clădiri şi ajută la 
sublinierea intenţiilor arhitectului. aceasta 
necesită de multe ori materiale de etanşare cu 
anumite culori sau un producător de materiale 
de etanşare capabil să asorteze culorile.

Culori În Tonuri mulTiple

Materialele de etanşare care formează bule în 
timpul uscării sau care nu se întăresc în mod 
uniform de‑a lungul întregului rost prezintă o 
performanţă mecanică semnificativ redusă, 
de exemplu: o rezistenţă scăzută la alungire şi 
la rupere. Condiţia de întărire fără bule de aer 
şi în mod independent de condiţiile de mediu 
este astfel una de mare importanţă.

ÎnTărire CompleTă şi fără 
bule de aer

Faţadele, pardoselile şi alte zone în care 
materialele de etanşare a rosturilor sunt 
folosite sunt curăţate în mod frecvent. 
astfel, materialele de etanşare folosite în 
aceste zone expuse la curăţări intense şi 
agenţi de curăţare agresivi trebuie să poată 
rezista atacurilor chimice dar şi stresului 
mecanic cauzat de echipamentele utilizate.

Curăţare şi ÎnTreţinere

din moment ce materialele de etanşare sunt 
folosite în cadrul tuturor climatelor, acestea 
trebuie să îşi îndeplinească funcţiile de bază 
în cele mai severe condiţii de temperatură 
pentru perioade lungi de timp. numai 
materialele de etanşare cu o gamă largă a 
temperaturilor de funcţionare sunt potrivite 
pentru a face faţă extremelor climatice.

gamă largă a Tempera-
Turilor de funCţionare
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parTenerul Tău loCal Cu prezenţă globală

deSpre noi 
Sika ag cu sediul în baar, elveţia, este o companie activă la nivel global în domeniul materialelor chimice speciale, deservind industria construcţiilor 
şi industriile producătoare de componente auto, autobuze, camioane, trenuri, faţade, parcuri solare şi eoliene. Compania elveţiană este lider în 
domeniul soluţiilor utilizate în procesele de sigilare, lipire, amortizare, consolidare şi protecţie a structurilor portante. gama de produse Sika include 
aditivi pentru betoane, mortare speciale, sigilanti şi adezivi, produse pentru izolare acustică şi ranforsare structurală, sisteme de consolidări 
structurale, pardoseli industriale, sisteme de impermeabilizări şi acoperişuri.

Sediu CenTral
050562 bucureşti,
Sector 5, Str. izvor, nr. 92‑96,
Clădirea Forum iii, etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45 

Sediu adminiSTraTiv
500450 braşov,
Str. ioan Clopoţel, nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Se aplică condiţiile noastre comerciale generale în vigoare. 

vă rugăm să consultaţi cu atenţie fişele tehnice înainte de 

utilizare şi aplicare.
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