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SikaflexP®P-Construction (D)

Sikaflex®-Construction (D) 
1-komponenttinen polyuretaanisaumausmassa 
rakennesaumoille 

Tuotekuvaus Sikaflex®-Construction on 1-komponenttinen, kosteuskovettuva ja elastinen 
polyuretaanipohjainen saumausmassa.  Se sopii ulkokäyttöön. 

Käyttö Sikaflex®-Construction -tuotetta käytetään talojen rakentamisessa 
yleissaumausmassana liitosten saumaukseen, esimerkiksi liikunta- ja liityntä-
/eristyssaumoihin ovien ja ikkunoiden ympärillä, julkisivuissa, rakenteissa jne. 
betonin, tiilen, puun, metallin ja PVC-tuotteiden ja -rakenteiden jne. kanssa. 

Ominaisuudet / Edut  Sallittu liike 25 % 
 Erinomainen tartunta moniin alustoihin 
 Ei kupli kovettuessaan 
 Erittäin lyhytsäikeinen 
 Nopeasti kuivuva, tarraamaton pinta 
 Korkea repäisylujuus 

Testit  

Hyväksynnät / Standardit ISO 11600 Classification F 25 HM / F 20 LM 

Tuotetiedot  

Muoto  

Värit valkoinen, vaaleanharmaa, betoninharmaa, musta, ruskea, marmorin valkoinen, 
vaalea beige, tumma beige ja tumma harmaa 

Pakkaus 600 ml kalvopakkaus, 20 pakkausta laatikossa 

Varastointi  

Varastointi / Säilyvyys Säilyy 12 kuukautta valmistuspäivästä, jos varastoidaan vahingoittumattomissa 
alkuperäisissä pakkauksissa kuivissa olosuhteissa ja suoralta auringonvalolta 
suojattuna +10°C – +25°C lämpötilassa. 
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Tekniset tiedot  

Koostumus 1-komponenttinen polyuretaani, kosteuskovettuva 

Tiheys ~ 1,33 kg/l (väri betonin harmaa) (DIN 53479)

Pintakuivumisaika ~ 60 minuuttia (+23°C / 50 % r. h.) 

Kovettumisnopeus > 1 mm / 24 tuntia (+23°C / 50 % r. h.) 

Sallittu liike 25 % 

Sauman mitat Minimileveys 10 mm / maksimileveys 35 mm 

Valuminen 0 mm, erinomainen (DIN EN ISO 7390)

Käyttölämpötila -40°C – +70°C 

Mekaaniset / 
Fysikaaliset 
ominaisuudet  

Repäisylujuus ~ 6 N/mm2 (+23°C / 50 % r. h.) (DIN 53515)

Kovuus Shore A ~ 25 (28 vuorokauden jälkeen) (+23°C / 50 % r.h.) (DIN 53505)

Kimmokerroin ~ 0,4 N/mm2 100 %:n venytyksellä (+23°C / 50 % r.h.) (DIN EN ISO 8340)

Murtovenymä ~ 700 % (+23°C / 50 % r.h.) (DIN 53504)

Palautuma > 70 % (+23°C / 50 % r.h.) (DIN EN ISO 7389 B)

Menetelmätiedot  

Työstötiedot  

Saumauksen leveys on suunniteltava siten, että se vastaa saumausmassan sallittua 
liikettä. Yleensä sauman leveyden pitää olla > 10 mm ja < 35 mm.  
Sauman leveys suhteessa syvyyteen ~ 2:1 pitää säilyttää. 

Vakiomitat betonielementeille DIN 18 540 / taulukko 3: 

Sauman pituus 2 m. 2–3,5 m 3,5–5 m 5–6,5 m 6,5–8 m 

Mitoitettu sauman 
leveys 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 

Sauman leveys 
vähintään 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 

Sauman syvyys 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 

Ikkunoiden ulkoreunojen saumojen vähimmäisleveys: 10 mm. 

Suunnittelijan ja päärakennuttajan pitää suunnitella ja mitoittaa kaikki saumat 
huolellisesti asiaan kuuluvien standardien mukaisesti, koska muutoksia ei yleensä 
voida tehdä työn valmistumisen jälkeen. Tarvittavan sauman leveyden laskeminen 
perustuu saumausmassan teknisiin ominaisarvoihin ja ympäröiviin 
rakennusmateriaaleihin, ja lisäksi rakennuksen altistumiseen, rakennustapaan ja 
kokoon. 

Arvioitu menekki: 

Sauman leveys 10 mm. 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 

Sauman syvyys 8 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 

Sauman pituus / 600 
ml ~ 7,5 m ~ 4,5 m ~ 2,5 m ~ 1,6 m ~ 1,3 m 

Menekki / Sauman 
mitoitus 

Pohjanauha: Käytä ainoastaan umpisoluista, polyeteenimassaista pohjanauhaa. 

Alustan kunto Puhdas ja kuiva, tasainen, öljytön ja rasvaton, pölytön, ei irrallisia tai murenevia 
hiukkasia. Sementtiliima pitää poistaa. 
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Alustan esikäsittely / 
Primerointi 

Tiiviit alustat: 
Esimerkiksi metallit, jauhepinnoitteet jne. on puhdistettava hienolla hiomatyynyllä 
sekä Sika®Cleaner -205:llä ja puhtaalla kankaalla. 
Levitä Sika® Primer-3 N -tuotetta harjalla vähintään 15 minuutin kuivumisajan 
jälkeen.  
Kuivumisaika ennen saumausta oltava vähintään 15 minuuttia (enintään 8 tuntia). 
Käytä Sika® Primer-215-tuotetta PVC-muoville.  
Kuivumisaika ennen saumausta oltava vähintään 15 minuuttia (enintään 8 tuntia). 
 
Huokoiset alustat: 
Esimerkiksi betoni, kevytbetoni ja sementtimäiset rappaukset, laastit, tiilet jne. on 
esikäsiteltävä Sika®Primer-3 N -tuotteella ja harjalla. 
Kuivumisaika ennen saumausta oltava vähintään 15 minuuttia (enintään 8 tuntia). 

Tärkeää huomata: Primereitä käytetään vain parantamaan tartuntaa. Ne eivät 
korvaa alustan kunnollista puhdistusta eivätkä paranna liitoksen lujuutta 
olennaisesti.  

Primerit parantavat saumausliitoksen pitkäaikaista toimintakykyä. 

Lisätietoja Sikan® primer-taulukosta. 

Työstöolosuhteet / -
rajoitukset  

Alustan lämpötila Vähintään +5°C / enintään +40°C 

Ympäristön lämpötila Vähintään +5°C / enintään +40°C 

Alustan kosteusaste Kuiva 

Työstöohjeet  

Työstömenetelmät / 
Työvälineet Sikaflex® Construction on valmis käytettäväksi. 

Sauman ja alustan oikean esikäsittelyn jälkeen asenna pohjanauha tarvittavaan 
syvyyteen ja levitä primeriä tarvittaessa. Laita patruunan sisältö saumauspistooliin 
ja pursota Sikaflex® Construction tasaisesti saumaan ja varmista, että aine on täysin 
sauman reunaa vasten. Täytä sauma ja vältä ilmataskujen muodostumista. 
Sikaflex® Construction pitää levittää tiukasti sauman reunoja vasten hyvän 
tartunnan saavuttamiseksi.  
Suojateippiä tulisi käyttää, jos saumojen pitää olla tarkat ja suorat tai jos saumojen 
pitää olla erityisen siistit. Poista teippi saumausmassan ollessa vielä pehmeää. 
Hyvä saumauspinta saadaan tasoittamalla sauma tasoitusnesteellä. 

Työvälineiden puhdistus Puhdista kaikki työvälineet heti käytön jälkeen Sika® Sealant Remover 208- / 
Sika®TopClean-T -tuotteella. Kovettunut / jähmettynyt materiaali voidaan poistaa 
vain mekaanisesti. 

Huomioitavaa / 
Rajoitukset 

Elastisen saumausmassan päälle ei saa maalata. 

Yhteensopivat pinnoitteet voivat peittää saumaa reunoilta enintään 1 mm.  
Yhteensopivuus pitää testata DIN 52 452-2:n mukaisesti. 

Värisävy voi muuttua kemikaaleille, korkeille lämpötiloille ja UV-säteilylle 
altistumisen seurauksena (erityisesti valkoisen värisävyn kohdalla). Värisävyn 
muutos ei kuitenkaan huononna tuotteen teknistä toimivuutta tai kestävyyttä. 

Ennen kuin käytät tuotetta luonnonkiveen, ota yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan.

Älä käytä Sikaflex® Construction -tuotetta lasien saumauksiin, bitumipohjaisten 
alustojen, luonnonkumin tai EPDM-kumin kanssa, eikä sellaisten 
rakennusmateriaalien kanssa, jotka voivat sisältää öljyä, pehmentimiä tai liuotteita, 
jotka voivat vahingoittaa saumaa. 

Älä käytä Sikaflex® Constructionia uima-altaiden saumaukseen. 

Ei sovellu saumauksiin, joihin kohdistuu vedenpaine, eikä jatkuvaan vedessä oloon. 

Käytä vain hyvin tuuletetuilla alueilla. 

Tuoreena levitetty saumausmassa haisee samanlaiselta kuin ”Amaretto”, kunnes 
massa on kokonaan kuivunut (bentsaldehydi). 

Älä sekoita tai altista kuivumatonta Sikaflex®- Construction-massaa tuotteen kanssa 
joka voi reagoida isosyanaatin, erityisesti alkoholien kanssa kuten tinnerit, liuottimet 
puhdistusaineet ja muotinirrotusaineet. Nämä voivat aiheuttaa massojen 
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kuivumattomuutta tai estää kokonaan materiaalin kuivumisen. 

Huom. Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin.  
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, 
jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset 
rajoitukset 

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat 
vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä. 

Terveys ja 
turvallisuus 

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käyttäjän vastuu 

SikaflexP®P-Construction (D)

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja 
loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen 
tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, 
käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.   
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan 
oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua 
tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen.  Sika varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten 
oikeudet on huomioitava.  Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. 
tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka 
toimitamme pyydettäessä. 
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