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Sikaplan® WP 2110-15HL

Sikaplan® WP 2110-15HL 
(Sikaplan®-9.6 V-Tunnel) 

Membrana hydroizolacyjna 

Opis produktu Sikaplan® WP 2110-15HL jest gładką, nie zbrojoną membraną izolacyjną 
utworzoną na bazie uplastycznionego polichlorku winylu (PCW-P) 

Zastosowanie  Izolacja wodoszczelna w budownictwie podziemnym i tunelowym 

Właściwości  Wysoka odporność na proces starzenia 
 Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i wydłużalność 
 Odporność na przerastanie korzeni i mikroorganizmy 
 Odporność na naturalne, agresywne media zawarte w gruncie 
 Wysoka przepuszczalność pary wodnej 
 Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne 
 Wysoka stabilność wymiarów 
 Wysoka elastyczność, nawet w ujemnych temperaturach 
 Materiał łączony gorącym powietrzem 
 Klasyfikowany jako samo-gasnący 
 Odporność na agresywną (miękką) dla betonu wodę 
 Możliwość montażu na słabych podłożach (test „pull-out” <1,5 N/mm²) 
 Możliwość montażu na podłożach wilgotnych 

Badania 
 

Aprobaty / Raporty 
z badań 

IBDiM Nr AT/2007-04-0196. Folie hydroizolacyjne Sikaplan Sikaplan® WP 2100-
15HL (9.6 V Tunnel), Sikaplan® WP 1100-15HL (Sikaplan 9.6), Sikaplan® WP 
2100-20HL (Sikaplan 14.6 V Tunnel), Sikaplan® WP 1100-20HL (Sikaplan 14.6), 
Sikaplan® WP 2100-30HL (Sikaplan 24.6 V Tunnel), Sikaplan® WP 1100-30HL 
(Sikaplan 24.6), Sikaplan® WP 6110-15H black (Trocal A1,5), Warszawa 2007. 
Complies with SIA V 280 
Product Declaration EN 13491 
Deklaracja CE Approval No. 1349-CPD-028:06 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Prefabrykowane, niewzmacniane membrany, dostarczane w rolkach. 
Grubość membrany:  1,5 mm 
Warstwa wierzchnia: żółta 
Warstwa spodnia ciemno szara 



 

 2 2/3 Sikaplan® WP 2110-15HL

 
Opakowanie Wymiar rolki: 2,20 m (szerokość) x 20,00 m (długość) – inne długości rolek na 

zamówienie 
Ciężar właściwy: 1,95 kg/m² 

Składowanie  

Warunki składowania Rolki materiału należy składować w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej 
w suchych i chłodnych warunkach. Chronić przed słońcem deszczem, śniegiem i 
lodem 

Dane techniczne  
Baza chemiczna Uplastyczniony polichlorek winylu (PCW-P) 

Grubość 1,5 mm  (EN 1849-2)

Rozszerzalność cieplna 190 x 10-6 K-1 (ASTM D 696-91)

Wodoszczelność < 10-7 m3 x m-2 x d-1 (prEN 14150:2001)

Właściwości 
mechaniczne 

 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

> 15 N/mm² podłużna i poprzeczna (ISO 527-1/3/5)

Wytrzymałość na 
rozdzieranie 

> 42 kN/m podłużna i poprzeczna (ISO 34, metoda B, V=50 mm/min)

Wydłużenie > 280% podłużna i poprzeczna (ISO 527-1/3/5)

Wytrzymałość na 
przepuklenie 

> 50%  (prEN 14151 D=1,0 m)

Statyczne przebicie > 1,50 kN  (EN ISO 12236)

Zmiana wymiarów pod 
wpływem temperatury 

< 2% po składowaniu w temp. +80°C przez 6 godzin (DIN 53377, SIA V 280)

Zachowanie w niskiej 
temperaturze 

Brak rys w temperaturze -20°C  (EN 495-5)

Odporność 
 

Reakcja na ogień Klasa E ISO 11925-5

Odporność na 
przerastanie korzeni 

Spełniony prEN 14416:2002

Informacje 
o systemie  

Struktura systemu  Produkty pomocnicze 
- Sikaplan® WP Disc do montażu elementów 
- Sika® Waterbar, typy AR i DR do montażu i podziału na segmenty 

Szczegóły aplikacji 
 

Jakość podłoża Podłoże betonowe 
Czyste, mocne i suche, wolne od zaolejeń, pyłu i luźnych cząstek. 

Betony, zaprawy nanoszone natryskiem 
Nierówności podłoża nie powinny przekraczać 5 : 1 (długość : głębokość), 
a promień wyoblenia powierzchni nie może być mniejszy niż 20 cm. 
Na powierzchni betonu natryskowego nie może znajdować się kruszywo łamane. 
Wszelkie przecieki wody muszą zostać uszczelnione zaprawami tamponażowymi 
Sika®. Wszędzie tam gdzie konieczne jest uzyskanie gładkiego podłoża zaleca się 
wykonanie drobnoziarnistego torkretu o grubości ≥5 cm (średnica kruszywa poniżej 
4 mm). Elementy stalowe (pręty, siatki, kotwy) muszą także zostać pokryte ≥ 5 cm 
warstwą torkretu. 
Powierzchnia musi być oczyszczona ze wszystkich ostrych elementów (luźne 
kruszywo, gwoździe, drut itp.). 
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Warunki aplikacji 
 

Temperatura podłoża Minimum 0°C / Maksimum +35°C 

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +35°C 

Instrukcja aplikacji 
 

Sposoby aplikacji / 
Narzędzia 

Membranę można układać swobodnie i mocować mechanicznie do podłoża lub 
układać swobodnie i balastować zgodnie z „Instrukcją montażu podziemnych 
izolacji przeciwwodnych” 
Połączenia membran należy wykonywać za pomocą elektrycznych dmuchaw na 
gorące powietrze, ręcznych lub automatycznych z możliwością indywidualnego 
doboru i elektronicznej kontroli temperatury ( urządzenie firmy Leister ręczne: 
Leister Triac PID, automatyczne: Leister Twinny S, pół automatyczne: Leister Triac 
Drive). 
Parametry zgrzewania takie jak: prędkość i temperatura należy ustalić w warunkach 
budowy przed przystąpieniem do prac. 

Uwagi do stosowania Membrany hydroizolacyjne typu Sikaplan® mogą być układane jedynie przez 
przeszkolone, specjalistyczne firmy wykonawcze. 
Wodoszczelność powinna zostać sprawdzona po zakończeniu prac zgodnie ze 
specyfikacją klienta. 
Membrana nie powinna być montowana w miejscach stale narażonych na 
promieniowanie UV. 

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

Ochrona środowiska Podczas prac w zamkniętych pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację. 

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 Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej 
Karty Technicznej 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  


