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Sika® Rundschnur PE

Sika® Rundschnur PE 
Polietylenowy sznur dylatacyjny 

Opis produktu Sika® Rundschnur PE jest profilem o przekroju okrągłym wykonanym ze 
spienionego polietylenu (PE) o strukturze zamkniętej. 

Zastosowanie Sika® Rundschnur PE stosowany jest jako podparcie masy uszczelniającej przy 
wypełnianiu i uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych, nacięć
i połączeń elementów betonowych, itp. 

Właściwości  Odporność na działanie deszczu i wiatru 

 Łatwa aplikacja 

 Nie reaguje z brzegami spoiny 

 Doskonałe właściwości izolacji akustycznej i termicznej 

 Neutralny chemicznie, bez zapachu 

Badania 
 

Certyfikaty / 
Raporty z badań 

Dla sznura dylatacyjnego zakwalifikowanego jako produkt pomocniczy dokumenty 
certyfikaty / deklaracje zgodności nie są wymagane. 

Dane produktu  

Postać 
 

Wygląd Profil o przekroju okrągłym 

Kolor Szary antracyt 

Jednostka sprzedaży 1 mb. 

Średnica 6 / 8 / 10 / 13 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 mm 

Składowanie 
 

Warunki składowania Profile należy składować w suchych warunkach.  

Czas przydatności 
do użycia 

Przy prawidłowym składowaniu produkt nie traci swoich właściwości. 

Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Ekstrudowany LDPE 

Gęstość 30 kg/m3 

Klasa palności Klasa B2 

Odporność termiczna od -30°C do +90°C 
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Instrukcja aplikacji  

Sposób aplikacji Ułożyć w szczelinie Sika® Rundschnur PE tak, aby zapewnić zaprojektowaną 
głębokość wypełnienia szczeliny kitem uszczelniającym. Rozmiar Sika® 
Rundschnur PE należy tak dobrać, aby średnica sznura dylatacyjnego była o około 
25% większa od szerokości szczeliny. 

   

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP / Ochrona 
środowiska 

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 

 


