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Sika Tack-Panel®  
rugalmas burkolatragasztási rendszer  
A SikaTack Panel speciálisan épülethomlokzatok burkolatainak és belsőterek burkolatainak 
láthatatlan felerősítésére kifejlesztett  rendszer, mely mind épületek építésekor, mind az 
épületek felújításkor alkalmazható. 
 
Felhasználási területek: 
 
• Külső és belső fal illetve homlokzat burkolatok ragasztásához, 
• Reklámtáblák rögzítéséhez és ragasztásához, 
• Erkélyek korlát-felületeinek burkolat ragasztásához, 
• Ereszburkolatok rögzítéséhez, ragasztásához, 
• Fertőtleníthető belső falburkolatok rögzítéséhez, 
• Vizes helységek válaszfalak burkolatainak ragasztásához,  
• Párkányok, könyöklők rögzítéséhez és ragasztásához. 
 
A rendszer felépítése: 
 
A meglévő falazatra burkolattartó rendszert kell felszerelni úgy, hogy annak burkolat felőli 
oldala teljesen sík legyen. Léteznek olyan tartórendszerek, melyekkel ez a sík egyszerűen 
beállítható. A tartószerkezetre kerülnek a burkolólapok felragasztásra. 
 
A burkolólapok lehetnek úgynevezett HPL (magas nyomású laminált), alumínium, kerámia, 
szálcement illetve e célra bevizsgált egyéb burkolólapok. 
A ragasztórendszer a SikaTack-Panel ragasztóból, kétoldalt öntapadó ragasztószalagból mely 
biztosítja a pozicionálás és a távtartást illetve felület előkészítő és tisztító anyagokból áll.  
 
A rugalmasan ragasztott 
burkolatrendszer előnyei: 
 
• nem látható rögzítési mód, 
• esztétikus, 
• nincs csavarkötésből eredendő 

rozsdásodás, foltképződés, 
• időjárás és öregedés álló, 
• a hagyományos rögzítési és 

függesztési rendszerektől 
gazdaságosabban alkalmazható, 

• felveszi a hőtágulásból eredő 
feszültségeket, zajmentes burkolatok kialakításának lehetősége, 

• a burkolatnak fokozott szilárdságot és tartósságot ad,  
• a falazat és a burkolat között lehetőség van hőszigetelés elhelyezésére, 
• tartósság, sokéves tapasztalat 
 
A burkolatrendszer biztonsága érdekében a projektekről ellenőrzőlistát kérünk és igény 
szerint készítünk. A különböző gyakran felhasznált gyártmányokat rendszeresen ellenőrizzük 
ragasztótapadás szempontjából. Az ismeretlen, új, ragasztásra kerülő burkolati elemeket és 
tartóvázakat tapadásvizsgálattal ellenőrizzük. 
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1. Burkolóelem típusok 
 
HPL (magas nyomású laminált) burkoló lap, (pl. Trespa, Max, Resoplan) különböző alumí-
nium lemezek és alumínium szendvicslemezek, (pl. Alucobond, Dibond) különböző kerámia 
és márványlapok (pl. Agrob Buchtal) és egyéb burkolólapok (pl. Eternit AG termékei)  
 
• Megengedett burkolólap nagyság:        max  5,2 m2 
• Megengedett burkolólap hossz:  max. 2,6 m 
 
(a 2,6 m-nél hosszabb lapok esetén a távtartó rendszer kialakításánál, illetve a burkolólapok 
közötti fugák méretezésénél számolni kell a hõtágulásból adódó hosszváltozással) 
 
• A burkolólapok minimális vastagsága:     6 mm 
 
Az itt nem ismertetett burkolóanyag típusokat, cementkötőanyagú burkolóelemeket illetve az 
ismeretlen felületvédelemmel ellátott lemezeket csak tapadási vizsgálat után szabad alkalmazni 
(Sika-Norm TA 301). Ez esetben az alábbiakban leírt felületelõkészítési technológiák nem 
minden esetben alkalmazhatók. 
 
2. Burkolat tartóelemei 
 
• Faléc, ragasztási felületen gyalult (max. 15% nedv. DIN 1052-1), 
• Alumínium profil, 
• Laminált burkolólapok vágott elemei. 
 
Fa tartóelemek esetén a ragasztási felület nem lehet impregnálva, festékalapozóval vagy 
festékkel ellátva, mert az a fa ragasztásakor alkalmazott  alapozó (primer) tapadását károsan 
befolyásolja. Az egyes fa tartóelemek maximális hossza 5 m lehet, az egyes fa tartólécek 
toldásánál min. 1 cm távolság tartandó. 
 
Acél tartóelem alkalmazása esetén az acélfelületet 2 komponensű epoxigyanta alapozóval 
kell ellátni. (pl. Icosit EG Phosphate) Horganyzott tartószerkezetek esetében az acélfelületet 
2 komponensű horganyzott acélfelületek bevonására alkalmas epoxigyanta alapozóval kell 
ellátni (pl.Icosit EG 1). Alumínium tartóelem, tartóprofil, T vagy kalapprofil esetében nem kell, 
hogy az eloxált legyen. 
 
 

A függőleges tartóelemek méretei: 
 
Méretek 
 

Középső tartóelem Tartóelem toldásnál 

 
Faléc 

 
Sz: 50 mm, M: min. 30 mm 

 
Sz: 100 mm,  M: min. 30 mm 

 
Alumínium kalap-profil 

 
2 x 30 mm, M: min. 30 mm 

 
2 x 40 mm,  M: min. 30 mm 

 
Alumínium T profil 

 
Sz: 40 mm, M: min. 30 mm 
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A függõleges tartóelemek távolsága: 
 
Burkolat vastagsága 
 

Egy mezõt fedõ tábla Több mezõt fedõ tábla 

 
6 mm 

 
max. 400 mm 

 
max. 500 mm 

 
8-10 mm 

 
max  500 mm 

 
max. 500 mm 

 
A megadott értékek a burkolólap gyártók elõírásai miatt csak iránymutató értékek. 
 
• A burkolóelemek között min. 8 mm tágulási fugát kell hagyni. Az alsó és legfelsõ lapok 

csatlakozásánál a burkolat mögötti tér kiszellőzését meg kell oldani. 
• Nagyelemes burkolóelemek esetén a távtartó rendszer kialakításánál, illetve a burkolóla-

pok közötti fugák méretezésénél számolni kell a hõtágulásból adódó hosszváltozással, 
ilyen esetekben kérjük forduljon műszaki szaktanácsadó szolgálatunkhoz. 

 
3. A burkolatragasztás előkészítése: 
 
A tartóelemek előkészítése: 
 
Fa tartószerkezetek: 
 
• portalanítás,  
• alapozás, SikaTack-Panel Primerrel vagy Sika Primer-215-tel.  

(száradási idő 20 °C-on: kb. 30 perc) 
 
Alumínium tartóprofil  
 
• a ragasztási felület felborzolás (Sika-csiszolófátyol),  
• tisztítás Sika-Cleaner 205-tel (száradási idő 20 °C-on: kb. 10 perc), 
• alapozás SikaTack-Panel Primerrel (száradási idő 20 °C-on: kb. 30 perc), 

 
A fuga a lapok között fekete az alapozó folyadékok (primer) fekete színe miatt.  
 
 
Burkolat előkészítése: 
 
HPL lapok, alumínium felületek, kerámia lapok: 
(kerámia lapok esetében javasolt próbaragasztás készítése) 
 
• a ragasztási felület felborzolása (Sika-csiszolófátyol), 
• tisztítás Sika Cleaner-205-tel (száradási idő 20 °C-on: kb. 10 perc), 
• alapozás SikaTack-Panel Primerrel (száradási idő 20 °C-on: kb. 30 perc), 
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Szálerősítésű lapok:  
(minden esetben javasolt próbaragasztás készítése) 
 
• a ragasztási felület felborzolása (Sika-csiszolófátyol), 
• tisztítás Sika Cleaner-205-tel (száradási idő 20 °C-on: kb. 10 perc), 
• alapozás SikaTack-Panel Primerrel (száradási idő 20 °C-on: kb. 30 perc), 
 
Fontos: 
• A tisztításhoz, tiszta, zsírmentes,  foszlásmentes rongyot kell használni. 
• A fuga a lapok között fekete az alapozó folyadékok (primer) fekete színe miatt. 
• A SikaTack-Panel Primert felhasználás előtt alaposan fel kell rázni. 
• Sika-Primer megszáradt állapotban nem távolítható el. 
• Zselészerű nem homogén primert nem szabad felhasználni. 
• Zavaros tejszerű Sika Cleaner-205 nem használható fel. 
• A felhasználás után a cleaner és primer tároló dobozának kupakját rövid időn belül 

csavarjuk vissza. 
• A felhasználás csak száraz időben történjen. 
 
Fontos! A tartószerkezet és burkolóelem felületek előkészítésnél a 
megadott száradási időket be kell tartani! 
 
Az ideiglenes rögzítés elkészítése: 
 
• A kétoldalt öntapadós SikaTack-Panel 

szerelőszalagot az előkészített tartórend-
szerre a tartórendszer teljes hosszában kell 
felragasztani. A ragasztó-szalag fehér és 
fekete színben is kapható! 

• Tartóelem toldásnál a ragasztószalag minden 
esetben a ragasztószalag a fuga felőli oldalra 
kell kerüljön. 

 

 
4. Ragasztás 
 
A SikaTack-Panel egykomponensű poliuretán ragasztóanyag kúszásra nem hajlamos, így 
kíválóan alkalmas alátámasztás nélküli elemek, rendszerek ragasztásához is. 

 
A kartusfedelet eltávolítjuk a kartusmembránt 
átszúrjuk, illetve a zacskós, monoporciós cso-
magolás esetén a fém végzárat eltávolítjuk. 
A csomagolásban található háromszög alakúra 
kivágott kartuscsúcsot a kartusra vagy a ki-
nyomópisztolyra felszerelve (amennyiben a ki-
szerelés hagymányos kartuscsúcsot tartalmaz 
abban az esetben a kartuscsúcsot az ábráknak 
megfelelően készítsük elő), a ragasztót a tartó-
elemekre felhordjuk.  
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A SikaTack-Panel  1 komponensű ragasztóanyaggal csak 
függőleges csíkokban történik a ragasztás, hogy a burkolat 
mögötti tér átszellőzését biztosítsuk. 

A ragasztóanyagot a tartóvázra merőlegesen hordjuk fel, a 
kartuscsúcs által meghatározott háromszög alakban, for-
mában 10 mm szélességben és 10 mm magasságban. 

A ragasztóanyag felhordása után a szerelőszalagról eltá-
volítjuk a védőpapírt A burkolólapokat pozícionáljuk, majd 
a helyére nyomjuk. 
 
 

 
• A ragasztófelhordás és a panel felillesztés között maximálisan 20 perc telhet el. 
• A felhasználási hőmérséklet 10 °C és 30 °C között van, de az 5 °C alatti környezeti 

hőmérséklet esetén a ragasztandó felületekre kondenzvíz csapódhat le, ami a ragasztó 
tapadását károsan befolyásolja. 

•  30 °C felett a magas relatív páratartalom miatt túlságosan gyors lehet a bőrképződés a 
ragasztó felületén (túl rövid nyitott idő). 

• A SikaTack-Panel ragasztó kikeményedett állapotban csak mechanikusan távolítható el. 
• A nem kikeményedett ragasztóanyag Sika Remover-208 eltávolítóval a felületről, készülé-

kekről lemosható. 
 
 
5. Anyagmennyiségek: 
 
SikaTack-Panel ragasztó   50 ml/fm         
( 1 kartus 310 ml = kb. 5 fm ragasztás, 1 monoporció 600 ml = kb. 10  fm ragasztás) 
 
SikaTack-Panel Primer                             5 ml/fm   
Sika Cleaner-205 tisztító    5 ml/fm 
SikaTack-Panel szerelőszalag   1 m/fm 
Sika csiszolófátyol    1 m/100m  
 
 
6. A burkolóelemek fugázása: 
 
Amennyiben a ragasztással rögzített burkolóelemek fugázásása szükséges, abban az 
esetben a burkolóelemek éleit is elő kell készíteni, felületaktiválni szükséges. 
 
HPL vagy aluminium burkolólapok esetében:  
Sika Aktivátor felületaktiváló folyadékkal (száradási idő 20 °C-on: kb. 10 perc), 
 
Kerámia burkolólapok esetében: 
Sika Aktivátor felületaktiváló folyadékkal, vagy Sika Primer-3, vagy Sika Primer-215 
alapozó folyadékkal 
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Cement kötésű burkolólapok esetében: 
Sika Primer-3, vagy Sika Primer-215 alapozó folyadékkal 
 
A burkolólapok fugázásához alkalmazható termékek a 
 
Sikaflex-11 FC 
Sikaflex AT Facade 
Sikaflex-252 
 
egykomponensű tömítő és fugázó anyagok. 
 
A burkolólapok fugázási igénye esetén a fugakkiosztás és fugaszélesség tervezésénél, illetve 
a fugázó anyag megválasztásánál figyelemmel kell lenni a hõtágulásból adódó hossz válto-
zásra, a burkolóelemek nedvességfelvételére és vagy száradás utáni zsugorodására. 
 
Amennyiben a burkolórendszer, illetve a fugázó anyag esetében a baktérium és penész-álló-
ság kérdésként merül fel, kérjük forduljon műszaki szaktanácsadó szolgálatunkhoz. 
 
 
7. Biztonsági előírások  
 
Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és 
ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A ve-
szélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 
 
 
8. Részletek: 
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Referenciák: 
 
 
Budakeszi                Pécs 

 
 
Budapest         Budapest      Budapest 

 
 
Szentendre Tiszaújváros 

 
 
 
Sopron Budaörs 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.+36 1 371-2020 
Fax+36 1 371-2022 
E-mail : info@hu.sika.com  

 
Zürich              Tannwald 

 
Zürich              Zürich 

 
Kriens                        Vorarlberg 

 
 
 
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. 
Amennyiben eltérés mutatkozik a Műszaki Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, 
úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, 
érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az 
anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén 
érvényes. 
 
 


