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Sikaplan® Walkway 20

Sikaplan® Walkway 20 
Membrana ochronna na pokrycia dachowe 

Opis produktu Sikaplan® Walkway 20 jest specjalną membraną ochronną, z polichlorku winylu 
(PCW), zawierającą stabilizatory chroniące przed promieniowaniem UV oraz 
opóźniacz rozprzestrzeniania się płomieni. 

Zastosowanie Sikaplan® Walkway 20 jest stosowany, jako dodatkowa membrana na dachach 
płaskich, bez obciążenia balastem, przeznaczony do wykonania ścieżek 
komunikacyjnych do przeglądów, konserwacji itp. 

Sikaplan® Walkway 20 jest materiałem uzupełniającym do systemu membran 
dachowych Sikaplan®. 

Właściwości  Szczególnie duża odporność na warunki atmosferyczne i promienie UV; 

 Łatwość montażu; 

 Doskonała zgrzewalność; 

 Duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne; 

 Materiał nadaje się do recyklingu. 

Badania 
 

Certyfikaty / 
Raporty z badań 

 Odporność na ogień według PN-EN 13501-1, klasa E 

 System zarządzania jakością EN ISO 9001/14001 

Postać 
 

Wygląd Powierzchnia górna teksturowana (piramidki przeciw poślizgowe)  

Kolory Powierzchnia górna: ciemnoszary (zbliżony do RAL 7015) 
 ceglasto czerwony (zbliżony do RAL 8004) 
Powierzchnia dolna: ciemnoszary 

Opakowanie Jednostka opakowania: patrz cennik 
Długość rolki: 10,00 m 
Szerokość rolki: 1,00 m 
Ciężar rolki: 24,8 kg 

Składowanie 
 

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Rolki muszą być składowane w pozycji poziomej na paletach i muszą być chronione 
przed promieniami słonecznymi, deszczem i śniegiem. 

Nie stawiać palet na rolkach w czasie transportu i składowania. 

Sikaplan® Walkway 20 nie zmienia właściwości, jeżeli jest prawidłowo składowany.  

Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Polichlorek winylu (PCW) 
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Wymiary Długość: 10,00 m (± 5%) PN-EN 1849-2
Szerokość: 1,00 m 
Grubość: 2 mm (- 5% / + 10%) 

Głębokość przetłoczenia 0,40 mm  

Ciężar jednostkowy 2,47 kg/m2   

Paroprzepuszczalność μ = 18 000 

Odporność na ogień Klasa E PN-EN 13501-1 

Wydłużenie wzdłużne: min. 15% 
poprzeczne: min. 15% 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

min. 900 N  PN-EN 12311-2 

Informacje 
o systemie 

 

Struktura systemu Wyroby kompatybilne: membrany dachowe Sikaplan® PCW. 

Aplikacja 
 

Odporność Nie kompatybilny z bitumami 

Odporność termiczna Zastosowanie membrany Sikaplan® Walkway 20 jest ograniczone do obszarów 
gdzie średnia miesięczna minimalna temperatura wynosi powyżej -50oC. 

Maksymalna stała temperatura otoczenia w czasie eksploatacji jest ograniczona do 
+50oC. 

Instrukcja instalacji  

Metoda aplikacja Zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji dla wodoszczelnych membran 
dachowych Sikaplan®.  

Sikaplan® Walkway 20 jest bezpośrednio zgrzewany gorącym powietrzem 
do membran dachowych Sikaplan®. 

Uwagi do instalacji / 
Ograniczenia 

Prace muszą być wykonywane wyłącznie przez firmy przeszkolone przez Sika 
w zakresie robót dachowych. 

Ograniczenia temperatury w czasie instalacji Sikaplan® Walkway 20: 

Temperatura podłoża: min. -30oC / maks. +60oC 

Temperatura otoczenia: min. -20oC / maks. +60oC 

Stosowanie niektórych materiałów pomocniczych, np. klejów, zmywaczy wymaga 
temperatury powyżej +5oC.Prosimy o zapoznanie się z Kartami Informacyjnymi 
stosowanych wyrobów. 

Przy pracach w temperaturze poniżej +5oC należy podjąć specjalne kroki w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Uwaga Wszystkie 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 Wyrób  nie jest zaliczany do niebezpiecznych w ujęciu przepisów Unii Europejskiej. 
W wyniku, Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, wg Zalecenia  EC-
Guideline 91/155 EWG, nie jest potrzebna aby wprowadzić wyrób na rynek, 
transportować i stosować. W czasie aplikacji a zwłaszcza zgrzewania, używać 
ubrań i rękawic ochronnych, nosić okulary lub ochronę twarzy.  

Ochrona środowiska Materiał nadaje się do recyklingu. 
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REACH Przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące chemikaliów i ich bezpiecznego 
użycia (REACH: EC 1907/2006)  

Materiał ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu przepisu Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność do uwalniania się 
z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego użycia. W związku z 
powyższym, nie ma obowiązku rejestracji ze względu na substancje w materiale w 
rozumieniu Article 7.1 Przepisu.   

Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC 
(substances of very high koncern = substancje bardzo wysokiej troski), według listy 
propozycji opublikowanej przez European Chemicals Agency, w stężeniu większym 
niż 0.1 % wagowo. 

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 życzenie 
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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 

 


