
FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT
S-Felt A-300
SHTRESË NIVELUESE POLIPROPILENI

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
S-Felt A-300 është shtresë niveluese polipropileni (PP).

PËRDORIMET
Shtresë niveluese midis membranave Sarnafil® ose
Sikaplan® dhe sipërfaqeve të ashpra.

▪

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE
Rezistencë ndaj bitumit▪
Aplikohet me lehtësi▪
I riciklueshëm▪

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN
Baza kimike 100% polipropilen (PP)

Ambalazhi Rulona të mbështjellë në cipë të zezë PE.
Gjatësi 50,00 m
Gjerësi 2,00 m
Peshë 30,00 kg

Paraqitja / Ngjyra Sipërfaqja E strukturuar
Ngjyra Shumëngjyrëshe

Jetëgjatësia 5 vjet nga data e prodhimit.

Kushtet e magazinimit Produkti duhet të ruhet në ambalazhin origjinal, të pahapur dhe të
padëmtuar, në kushte të thata dhe temperatura midis +5°C dhe +30°C. Të
ruhet në pozicion horizontal. Mos vendosni paletat e rulonave njëra mbi
tjetrën, ose poshtë paletave me materiale të tjera gjatë transportit ose
magazinimit. Referohuni gjithmonë tek ambalazhi.

Gjatësia 50,00 m

Gjerësia 2,00 m (+/- 2 %)
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Trashësia 1,9 mm (+/- 10 %) (EN 9863)

Masa për njësi sipërfaqeje 300 g/m2 (+/- 10 %) (EN 9864)

TË DHËNA TEKNIKE
Rezistenca ndaj tërheqjes gjatësore ≥ 300 N/50 mm

tërthore ≥ 400 N/50 mm
(EN 10319)

Zgjatimi gjatësore ≤ 75 %
tërthore ≤ 75 %

(EN 10319)

Reagimi ndaj zjarrit Kategoria E (EN 13501-1)

INFORMACIONE MBI SISTEMIN
Struktura e sistemit Duhet të konsiderohet përdorimi i produkteve të mëposhtme në varësi të

projektimit të tarracës / çatisë:
Të gjitha llojet e membranave Sarnafil® dhe Sikaplan®▪
Sarnacol®-2170▪
Sarnacol® T-660▪

INFORMACIONE PËR APLIKIMIN
Temperatura e mjedisit -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura e nënshtresës -30 °C min. / +60 °C max.

UDHËZIME APLIKIMI
APLIKIMI

S-Felt A-300 vendoset me shtrim të lirë sipas
udhëzimeve të instalimit: Sarnafil® dhe Sikaplan®.
Nëse nevojitet S-Felt A-300 mund të ngjitet në mënyrë
pikësore mbi nënshtresë me Sarnacol®-2170 ose
Sarnacol® T-660.
Fundet e membranave që bashkohen duhet të
mbivendosen të paktën 50 mm.

KUFIZIME
Punimet e instalimit duhet të kryhen vetëm nga
kontaktorë të trajnuar dhe të miratuar nga Sika®, me
përvojë në këto lloj aplikimesh.

Të mos përdoret për ekspozim të përhershëm ndaj
rrezatimit UV.

▪

Është i kufizuar përdorimi i disa produkteve
ndihmuese si adezivë, pastrues dhe tretës në
temperatura mbi +5°C. Informohuni për kufizimet e
temperaturave në skedat teknike përkatëse.

▪

Është e detyrueshme marrja e masave të posaçme
për instalime nën +5°C temperaturë ambienti për
shkak të kërkesave për siguri në përputhje me
rregulloret kombëtare.

▪

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT
Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë
me të dhënat e produktit bazohen mbi prova
laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të
ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën
kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE
Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve
të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund
të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi,
këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit
(botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.
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EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI
RREGULLORJA (EC) NO 1907/2006 - REACH

Ky produkt është një objekt siç përcaktohet në nenin 3
të rregullores (KE) Nr. 1907/2006 (REACH). Nuk
përmban substanca që mund të çlirohen nga objekti
nën kushte përdorimi normale ose të parashikuara
arsyeshëm. Nuk nevojitet fleta e të dhënave të sigurisë
në zbatim të nenit 31 të së njëjtës rregulloreje për të
sjellë produktin në treg, transportuar apo përdorur
atë. Për përdorim të sigurt, ndiqni udhëzimet që jepen
në këtë fletë me të dhënat e produktit. Duke u bazuar
në njohuritë tona aktuale, ky produkt nuk përmban
SVHC (substances of very high concern / substanca me
rrezikshmëri të lartë) siç renditen në Aneksin XIV të
rregullores REACH apo në listën e substancave
kandidate të publikuar nga Agjencia Europiane e
Kimikateve në përqëndrime më të mëdha se 0.2% (për
peshë).

SHËNIME LIGJORE
Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të
bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të
produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe
bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e
kompanisë për produktet kur ato magazinohen,
përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në
përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër,
dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale
të aplikimit, janë të tilla saqë asnjë garanci nuk mund
të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e
tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet
asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj
afere ligjore kundër kompanisë në bazë të
informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me
shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj
forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të
kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim
dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit
të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të
personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha
porositë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth
shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet
gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të
fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do
të jepen sipas kërkesës.
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Sika Albania SHPK
Rruga e Rinasit, Tirana Business Park
Ndërtesa nr. 7, kati 4
Tiranë - Shqipëri
Tel.: +355 4 454 0070
alb.sika.com
Email: info@al.sika.com
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