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TEHNIČNI LIST

Sikalastic®-614
Enokomponentna, poliuretanska, hidroizolacijska membrana, ki se jo nanaša v tekočem stanju 

OPIS IZDELKA
Sikalastic®-614 je enokomponentna poliuretanska, 
membrana, ki reagira z vlago in se jo nanaša hladno. 
Utrjuje tako, da tvori brezšivno in trajno hidroizolacij-
sko rešitev za izpostavljene strešne površine in kon-
strukcije, pa tudi za balkone.

UPORABA
Sikalastic®-614 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni 
izvajalci.
 

Za strešne hidroizolacijske rešitve tako pri novogra-
dnjah kot pri obnovi.

▪

Hidroizolacija konstrukcij s številnimi detajli in težko 
dostopnostjo.

▪

Za podaljšanje življenjske dobe streham v slabem sta-
nju, z relativno nizkim finančnim vložkom.

▪

Za hidroizolacijo pod ploščicami, lepljenimi z lepilno 
malto, na balkonih in terasah.

▪

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Ena komponenta, brez mešanja, enostavno in pripra-
vljeno za uporabo

▪

Hladno nanašanje - ne zahteva toplote ali plamena▪
Brezšivna membrana▪
Enostavno detajliranje s Sika® Reemat Premium▪
Enostavna obnovitev - odstranjevanje ni potrebno▪
Gospodarnost - zagotavlja učinkovito podaljšanje ži-
vljenjske dobe streham v slabem stanju z relativno 
nizkim finančnim vložkom

▪

Paroprepustnost – podlagi dovoli, da diha▪
Elastičnost – ohranja fleksibilnost pri nizkih tempera-
turah

▪

Dober oprijem na večino gradbenih podlag – glej raz-
predelnico

▪

Hitro utrjevanje – brez poškodb zaradi dežja skoraj 
takoj po nanosu

▪

ODOBRITVE/STANDARDI
Tekoče vgrajevani komplet za hidroizolacijo streh po 
 ETAG 005, ETA 13/0456, ki ga je izdal Tehnični oce-
njevalni organ British Board of Agrément (BBA), Izja-
va o lastnostih 66458974 in opremljena z oznako CE.

▪

Tekoče vgrajevani, za vodo neprepustni izdelki za 
uporabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z le-
pili po DIN EN 14891:2012-07, izjava o lastnostih 
41363963, ocenjena s strani priglašenega laboratori-
ja 0761, in z oznako CE.

▪

Zunanje požarne lastnosti v skladu z ENV 1187: BRo-
of (t1) / Broof (t4)

▪

Odziv na ogenj po EN13501-1: Eurorazred E▪
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INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Enokomponentni aromatski poliuretan, ki reagira z vlago

Embalaža Kovinske posode po 15 l (~20,7 kg)
Kovinske posode po 5 l (~7,1 kg)

Barva Bela (RAL 9010), siva (RAL 7015), zelena (RAL 7009), druge barve so na vo-
ljo na zahtevo.

Rok uporabe 9 mesecev od datuma proizvodnje. 

Pogoji za shranjevanje Izdelek hranite v nepoškodovani, neodprti originalni embalaži pri suhih po-
gojih, pri temperaturah med +0 °C in +25 °C. Vedno upoštevajte embalažo.
Višje temperature skladiščenja lahko skrajšajo rok uporabnosti izdelka. Za 
priporočila glede shranjevanja glejte tudi varnostne liste.

Gostota ~1.45 kg/l (23 °C) (EN ISO 2811-1)

Vsebnost trdnih snovi (utežnostno) ~79 % (+23 °C / 50 % r.z.v.)

Vsebnost trdnih snovi (volumensko) ~68 % (+23 °C / 50 % r.z.v.)

TEHNIČNI PODATKI

Natezna trdnost Neojačan Ojačan
~4.5 N/mm2 ~14 N/mm2

(EN ISO 527-3)

Raztezek pri pretrgu Neojačan Ojačan
~150 % ~20 %

(EN ISO 527-3)

Temperatura med uporabo Najmanj -20 °C / največ +80 °C
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SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema Premaz za strehe*
Sikalastic®-614 se nanese v 1 al 2 slojih
Skupna poraba ≥ 1.0 l/m2 (≥ 1.45 kg/m2)
Debelina suhega sloja ≥ 0.7 mm

* Za delno ojačitev se na območjih z visokim premikanjem, na nepravilni 
podlagi ali za premostitev razpok, spojev in šivov na podlagi ter za detajli-
ranje nanese Sikalastic® Fleece-120 ali Sikalastic® Flexitape Heavy. Na bitu-
menskem filcu je treba uporabiti popolnoma ojačan strešni hidroizolacijski 
sistem.
Za temeljni premaz si oglejte spodnjo tabelo predhodne obdelave podlage.
Ojačana strešna hidroizolacija
Sikalastic®-614 se nanaša v enem sloju, ojačanem s Sika® Reemat Premium 
in zatesnjen z dodatnim slojem Sikalastic®-614
Sloj Proizvod Poraba
1. Temeljni premaz prosimo, glejte predpri-

pravo podlage
prosimo, glejte TL te-
meljnega premaza

2. Osnovni premaz Sikalastic®-614 ≥ 1.0 l/m2 
(≥ 1.45 kg/m2)

3. Ojačitev Sika® Reemat Premium -
4. Pokrivni premaz Sikalastic®-614 ≥ 0.75 l/m2 

(≥ 1.09 kg/m2)

Hidroizolacija pod ploščicami, lepljenimi z lepilom za ploščice
Sikalastic®-614 se nanese na beton ali estrih v enem sloju, ojačanim s Sika® 
Reemat Premium, zatesnjen z nadaljnjim premazom Sikalastic®-614, nato 
pa še en sloj Sikalastic®-614, ki je posut s kremenovim peskom.
Sloj Proizvod Poraba
1. Temeljni premaz Sika® Concrete Primer 

in 
Sika® BondingPrimer

prosimo, glejte predpri-
pravo podlage

2. Osnovni premaz Sikalastic®-614 ≥ 1.0 l/m2 
(≥ 1.45 kg/m2)

3. Ojačitev Sika® Reemat Premium -
4. Pokrivni premaz Sikalastic®-614 ≥ 0.75 l/m2 

(≥ 1.09 kg/m2)
5. Premoščanje razpok Sikalastic®-614 posut s 

kremenovim peskom 2 
kg/m2 (ø 0,4 - 0,7 mm) 
**

≥ 0.2 l/m2 
(≥ 0.29 kg/m2)

6. Lepilo za ploščice Sika Ceram-225 prosimo, glejte TL lepila 
za ploščice

Opomba: Te številke so teoretične in ne vključujejo porabe dodatnega ma-
teriala, potrebnega zaradi poroznosti površine, profila površine, sprememb 
v nivoju in izgub.

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici Najmanj +5 °C / največ +40 °C

Relativna vlažnost zraka Najmanj 5 % r.z.v. / največ 85% r.z.v.

Temperatura podlage Najmanj +5 °C / največ +60 °C
Najmanj  3 °C nad temperaturo rosišča

Vsebnost vlage v podlagi ≤ 4% (ut. deli)
Metoda testiranja: Sika®-Tramex merilnik
Brez izhajanja vlage po ASTM (preskus s polietilensko folijo).
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Predpriprava podlage Podlaga Temeljni premaz
Cementna podlaga Sika® Concrete Primer 

Sika® Bonding Primer
Opeka in kamen Sika® Concrete Primer 

Sika® Bonding Primer
Keramične ploščice (neglazirane) in 
betonske plošče

Sika® Concrete Primer 
Sika® Bonding Primer

Bitumenski filc in premaz Sikalastic® Metal Primer
Kovine
Železne ali pocinkane kovine, svinec, 
baker, aluminij, medenina ali nerjav-
no jeklo

Sikalastic®-Metal Primer

Lesene podlage Strešni krovi na osnovi lesa zahteva-
jo celoten sloj Sikalastic® Carrier. Za 
manjše izpostavljene lesene odseke 
uporabite Sika® Concrete Primer ali 
Sika® Bonding Primer

Barve Ob upoštevanju testov oprijemljivo-
sti in združljivosti

Obstoječi SikaRoof® MTC sistemi Sika® Reactivation Primer

Glede stopnje porabe in časa čakanja / nanosa končnega premaza glejte TL ustreznega čistila in temeljnega 
premaza. Ostale podlage je treba preskusiti glede združljivosti. Če dvomite, najprej nanesite na preskusno 
območje.

Obdelovalni čas Sikalastic®-614 je zasnovan za hitro utrjevanje. Visoke temperature v kom-
binaciji z visoko zračno vlago bodo pospešile postopek utrjevanja. Tako je 
treba material v odprtih posodah nanesti takoj. V odprtih posodah bo ma-
terial po približno 1 uri oblikoval film. (+20 °C / 50% r.z.v.)

Čas čakanja/nanos končnega premaza Pogoji v okolici Najkrajši čas čakanja*
+5 °C / 50 % r.z.v. 18 ur
+10 °C / 50 % r.z.v. 8 ur
+20 °C / 50 % r.z.v. 6 ur
+30 °C / 50 % r.z.v. 4 ur

*Po štirih dneh je treba pred nadaljevanjem očistiti površino in premazati s 
Sika® Reactivation Primer.
Opozorilo: Časi so približni, nanje pa vplivajo spreminjanje razmer v okolici, 
zlasti temperatura in relativna vlažnost.

Naneseni izdelek za takojšnjo uporabo Pogoji v okolici Odpornost na 
dež*

Suho na otip Popolnoma utr-
jen

+5 °C / 50 % r.z.v. 10 minut 8 ur 16 ur
+10 °C / 50 % 
r.z.v.

10 minut 6 ur 10 ur

+20 °C / 50 % 
r.z.v.

10 minut 4 ure 7 ur

+30 °C / 50 % 
r.z.v.

10 minut 2 uri 5 ur

* Zavedajte se, da vpliv močnega dežja ali padavin lahko fizično poškoduje ali zaznamuje še tekočo mem-
brano. 
Opozorilo: Časi so približni, nanje pa vplivajo spreminjanje razmer v okolici, zlasti temperatura in relativna 
vlažnost. 
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NAVODILA ZA VGRADNJO
MEŠANJE

Mešanje ni potrebno, če pa je izdelek ob odprtju pose-
den ali pa se je ločil, Sikalastic®-614 previdno in teme-
ljito premešajte, da dosežete enotno barvo. Nežno 
mešanje bo zmanjšalo vmešavanje zraka.

VGRADNJA

Pred nanosom Sikalastic®-614 mora biti temeljni pre-
maz, če ste ga uporabili, utrjen in nelepljiv. Za časa ča-
kanja / nanosa končnega premaza glejte TL uporablje-
nega temeljnega premaza. Območja, ki se lahko po-
škodujejo (ograje itd.) je treba zaščititi s trakom ali pla-
stičnim ovojem.
Premaz za strehe:
Sikalastic®-614 se nanese v dveh slojih. Pred nanaša-
njem drugega premaza je v potrebno upoštevati časa 
čakanja / nanosa končnega premaza, ki so navedeni v 
zgornji tabeli. Z ojačitvijo je treba obdelati vse spoje, 
območja, ki so izpostavljena diferencialnim premikom, 
npr. prekritja stikov, detajli itd. Uporabite trakove ali 
odseke Sika® Reemat Premium za razmeroma trdne 
površine. Za sklepe z zmernim gibanjem prekrite s npr. 
kovinsko folijo Sika® Flexitape Heavy.
Ojačana strešna hidroizolacija:
Sikalastic®-614 se uporablja v kombinaciji s Sika® Ree-
mat Premium.

Nanesite prvi sloj Sikalastic®-614, približno 1 l/m2. 
Delajte le toliko vnaprej, da material ostane tekoč.

1. 

Odvite Sikalastic® Reemat Premium. Prekrivanja naj 
bodo najmanj 5 cm in zagotovite, da so prekrivanja 
dovolj mokra, da lahko            obe plasti zlepite.

2. 

Povaljajte območje, dokler Sikalastic® Reemat Premi-
um ni popolnoma vgrajen v osnovni premaz. Za valja-
nje lahko potrebujete            malo dodatnega materi-
ala, da ostane moker, vendar v tej fazi ni treba doda-
jati več dodatnega materiala.

3. 

Ko postane premaz pohoden, nadaljujete s prekriva-
njem strešne površine z drugim nanosom Sikalastic®-
614 z najmanj 0,75 l/m2 na            sloj.

4. 

Upoštevajte, da vedno začnete z detajli, preden zač-
nete s hidroizolacijo vodoravnih površin. Za podrob-
nosti sledite korakom 1-4.

5. 

Hidroizolacija pot ploščicami:
Za hidroizolacijo pod ploščicami sledite navodilom za 
ojačan strešni hidroizolacijski sistem. Potem ko je za-
dnji sloj hidroizolacijskega sistema utrjen, nanesite še 
en sloj Sikalastic®-614, ki je nato posut s kremenovim 
peskom (ø 0,4 - 0,7 mm) za premoščanje. Odstranite 
odvečen pesek po utrjevanju tekoče membrane. Za 
nanos lepilne malte za ploščice glejte tehnični list lepil-
ne malte za ploščice.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje očistimo takoj po končanem delu z razredčilom 
Thinner C. Opremo očistimo. Strjeni material lahko od-
stranimo le mehansko.

OMEJITVE

Sikalastic®-614 ne nanašajte na podlage z naraščajo-
čo vlago.

▪

Sikalastic®-614 ni primeren za trajno potopitev v vo-
do.

▪

Na podlage, ki bi lahko povzročile odplinjanje, vgra-
jujte med padanjem temperature okolice in podlage. 
Če ga uporabljate med naraščajočimi temperaturami, 
se lahko zaradi dviga zraka pojavijo luknjice.

▪

Sikalastic®-614 ne redčite s topilom.▪
Sikalastic®-614 za notranje prostore.▪
Ne uporabljajte blizu prezračevalnih odprtin za delu-
joče klimatske naprave.

▪

Sikalastic®-614 ne nanašajte neposredno na izolacij-
ske plošče Sikalastic® Insulation. Namesto tega upo-
rabite Sikalastic® Carrier med ploščami Sikalastic® In-
sulation in Sikalastic®-614

▪

Hlapne bitumenske snovi lahko obarvajo in mehčajo 
spodnjo stran premaza.

▪

Območja z velikim premikanjem, nepravilne podlage 
ali lesene strešne plošče potrebujejo popolno prekri-
vanje s slojem Sikalastic® Carrier.

▪

Na površini Sikalastic®-614 se lahko pjavi rahlo kre-
danje - ne uporabljajte odtočne vode za rezervoarje 
živih rib itd.

▪

Hlapne bitumenske snovi lahko obarvajo in mehčajo 
spodnji del premaza.

▪

Bituminozni materiali z nizkim tališčem bodo morda 
potrebovali temeljni premaz - uporaba temnejšega 
odtenka pomaga tudi skriti morebitno obarvanje za-
radi hlapnih snovi.

▪

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, 
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj 
si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, 
na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikolo-
ške in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
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ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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