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Sika-Trocal® Metal Sheet Type S 
Blacha powlekana membraną dachową Sikaplan® 
 na bazie PCW do obróbek detali dachowych 

Opis produktu Sika-Trocal® Metal Sheet Type S jest galwanizowaną blachą powlekaną 
jednostronnie membraną dachową Sikaplan® S o gr. 0,8 mm, bazującą na 
najwyższej jakości PCW. Spodnia warstwa pokryta jest warstwą szarego lakieru 
zabezpieczającego przed uszkodzeniami w transporcie. 

Zastosowanie Do przygotowania obróbek blacharskich przy stosowaniu jako materiału 
pokryciowego wszelkiego rodzaju membran dachowych Sikaplan® na bazie PCW. 

Właściwości  Odporna na warunki atmosferyczne, w tym permanentne promieniowanie UV 

 Odporność na wpływy środowiskowe 

 Trwała przyczepność warstwy laminatu do powierzchni blachy 

 Membrany dachowe Sikaplan® na bazie PCW mogą być łączone z wierzchnią 
warstwą poprzez zgrzewanie na gorąco lub łączenie na zimno 

 Sika-Trocal® Metal Sheet może być docinana i gięta na placu budowy, tak jak 
inne galwanizowane lub ocynkowane blachy 

Badania 
 

Certyfikaty / 
Raporty z badań 

 Spełnia wymagania PN-EN 10346: Wyroby stalowe płaskie powlekane ogniowo
w sposób ciągły 

 System zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 / 14001 

Dane produktu  

Postać 
 

Wygląd Powierzchnia: Gładka 

Grubość: Laminat Sikaplan®: 0,8 mm 
 Galwanizowany metal: 0,6 mm 
 Łącznie: 1,4 mm 

Barwa Warstwa wierzchnia:  jasno szara, ciemno szary 
Warstwa spodnia:  szara 

Opakowanie Sika-Trocal® Metal Sheet Type S 

 jednostka  30 arkuszy na palecie 
długość  2,00 m 
szerokość 1,00 m 
ciężar 5,75 kg/m² 
waga na arkusz  11,50 kg 

 jednostka  30 arkuszy na palecie 
długość 3,00 m 
szerokość 1,00 m 
ciężar 5,75 kg/m² 
waga na arkusz 17,25 kg 
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Sika-Trocal® Metal Coil Type S 

 jednostka 1 rolka na palecie 
długość 300,00 m 
szerokość 1,00 m  
ciężar 5,75 kg/ m² 
waga na rolkę 1725,00 kg 

 jednostka 4 rolki na palecie 
długość 30,00 m 
szerokość 1,00 m 
ciężar 5,75 kg/m² 
waga na rolkę 172,50 kg 

Składowanie 
 

Warunki składowania Sika-Trocal® Metal Sheet należy składować w suchym, chłodnym pomieszczeniu, 
na paletach w pozycji poziomej. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
opadami deszczu i śniegu. Maksymalnie można układać w stosie dwie palety jedna 
na drugiej. Przy prawidłowym składowaniu produkt nie traci swoich właściwości. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Warstwa wierzchnia: najwyższej jakości jednorodne PCW 
Warstwa spodnia: galwanizowana stal (jakość DX51D Z275), pokryta lakierem 
 ochronnym przed uszkodzeniami w transporcie 

Informacje 
o systemie  

Struktura systemu Kompatybilne produkty: - Sikaplan® G 
- Sikaplan® S 
- Sikaplan® SG 
- Sikaplan® SGK 
- Sikaplan® SgmA 
- Sikaplan® 18 D 

Szczegóły aplikacji  

Temperatura Stosowanie Sika-Trocal® Metal Sheet Type S ograniczone jest położeniem 
geograficznym i średnią minimalną temperaturą miesięczną do -30°C. 
Stała temperatura otoczenia podczas użytkowania ograniczona jest do +50°C. 

Kompatybilność Warstwa wierzchnia nie jest odporna na działanie smoły, bitumów, olejów i 
substancji zawierających rozpuszczalniki. 

Procedura instalacji Na podstawie instrukcji prawidłowej instalacji odpowiednich membran dachowych 
Sikaplan®. 

Metoda instalacji / 
Narzędzia 

Sika-Trocal® Metal Sheet Typ S może być cięty I formowany przy użyciu 
standardowych narzędzi do obróbek blacharskich. Należy przestrzegać zasad 
sztuki budowlanej. 

Cięcie i zaginanie: 
Narzędzia do cięcia muszą być w odpowiednim stanie technicznym. 
Tępe ostrza mogą zgnieść lub rozedrzeć wierzchnią warstwę laminatu, co z kolei 
może prowadzić do niepożądanej delaminacji. 
W każdym przypadku zachować niezbędną szerokość pasowania (~ 0.04 mm). 
Cięcie Sika-Trocal® Metal Sheet Typ S należy rozpocząć od strony blachy. 
Wszelkie pozostałości powstałe podczas cięcia muszą zostać usunięte. 
Podczas gięcia Sika-Trocal® Metal Sheet Typ S należy zwrócić uwagę, aby 
promień zgięcia wynosił 2 ÷ 3 grubości obróbki blacharskiej (minimum 1,4 ÷ 1,8 
mm). 
Nadmierne naprężenia na krawędzi mogą uszkodzić powłokę. 

Mocowanie: 
Do mocowania Sika-Trocal® Metal Sheet Typ S stosuje się wkręty z łbem 
stożkowym albo śruby ze stali nierdzewnej lub gwoździe. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania zależą od występujących obciążeń. 
Należy przestrzegać minimalnych odległości mocowania, wynikających z instrukcji 
mocowania. 
W celu uniknięcia uszkodzeń membrany przez łby śrub zalecane jest dogrzanie 
pasków membrany na każdy łeb śruby. 
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Łączenie odcinków zamocowanej blachy: 
Elementy z Sika-Trocal® Metal Sheet Typ S należy zamocować w taki sposób, aby 
pomiędzy sąsiadującymi elementami pozostała szczelina 4 ÷ 5 mm. 
Nakleić na szczelinę taśmę samoprzylepną o szerokości 30 ÷ 40 mm. 
Przed instalacją zasadniczej membrany dachowej Sikaplan® każda szczelina musi 
być uszczelniona poprzez dogrzanie paska z niezbrojonej membrany PCW o 
szerokości 100 mm 

Uwagi do stosowania Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców 
z odpowiednim doświadczeniem, wyszkolonych przez firmę Sika. 

Ograniczenia temperaturowe instalacji membran: 
Temperatura podłoża: -30°C (min.) / +60°C (maks.) 
Temperatura otoczenia: -20°C (min.) / +60°C (maks.) 

Stosowanie produktów pomocniczych jak kleje rozpuszczalniki jest możliwe 
w temperaturze powyżej +5°C. Patrz Karty Informacyjne poszczególnych 
produktów. 

W przypadku instalacji niektórych produktów w temperaturach poniżej +5°C mogą 
być konieczne specjalne środki wynikające z wymogów bezpieczeństwa. 

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 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 W przypadku prawidłowego użycia produkt nie powoduje negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne. 

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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