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Sikaflex®-11 FC  
Tartósan rugalmas, gyors kötésű, poliuretán 
hézagtömítőanyag 

Termékleírás: A Sikaflex-11 FC tartósan rugalmas, poliuretán kötőanyagú hézagtömítő és 
ragasztó anyag a magas- és mélyépítés területére. 

Alkalmazási terület: Fugák zárására kisebb és közepes mozgások felvételére az alábbi területen: 
- Zárófugák padló és fal között, 
- Zárófugák ajtóknál. 
Hézag és fugatömítés területén: 
- Fa- és fémszerkezeteknél, 
- Klíma és szellőzés építésnél, 
- Tetőfedési munkáknál, 
- Teraszoknál és lapostetőknél, 
- Álló- és átlapolt fugáknál. 
A Sikaflex-11 FC-t ne alkalmazzuk üvegek közti hézagzárásra, valamint benzin, 
olaj, szerves oldószerek és savak tárolásánál, továbbá uszodák hézag-
tömítésénél. 

Termékelőnyök: > Kitűnő tapadás a szokásos építőanyagokhoz, 
> Simítható, 
> Magas továbbszakítási ellenállás, 
> Rugalmas, 
> Teljes alakváltozási tartomány 15%. 

Megjelenés: Betonszürke, fehér, fekete 
Nagyobb rendelési mennyiség esetén egyéb színárnyalat is szállítható. 
A megfelelő színválasztás függ a környezeti hatásoktól (vegyi igénybevétel, 
magas hőmérséklet, UV-sugarak), melyre különösen a fehér szín alkalmas. 

Szállítás: 310 ml-es kartus (1 karton = 12 db kartus) 
600 ml-es monoporció (1 karton = 20 db monoporció) 

Eltarthatóság: Eredeti, sértetlen csomagolásban, hűvös, száraz helyen +10 °C és +25 °C között 
tárolva a gyártástól számított 12 hónapig. 
Közvetlen napsütéstől védjük. 



 
 
 
 
Műszaki adatok:  Jellemző értékek   Megjegyzés 
  Alapanyag  Légnedvesség segítségé-

vel térhálósodó poliuretán 
massza 

 PCB-tartalmú lágyítószert 
nem tartalmaz 

  Sűrűség  kb. 1,3 g/cm3 
 színárnyalattól függően 

 DIN 53 479 B 

  Állékonyság  Nagyon jó  DIN EN 27 390-St-U16 
  Kikeményedési gyorsa-

ság (65% relatív 
légnedvesség 

 +5 oC 
 +20 oC 

  
 
 
 kb. 1 mm/24 óra 
 kb. 3 mm/24 óra 

  
 
 
 DIN 50 014/23 50-2 

szerint 
  Felületi bőrképződés  kb. 1 óra  
  Súlyveszteség kikötéskor  kb. -5%                      DIN 52 451 
  Bedolgozási hőmérséklet  +5 °C és +40 °C között  Az épületszerkezet hő-

mérséklete a feldolgozást 
követően még kb. 8 órán 
át 

  Alkalmazási hőmérséklet  -40 °C és +80 °C között  Rövid ideig +120 oC-ig 
(kb. 15 percig) 

  Húzófeszültség  50%-os megnyúlásnál kb. 
0,3 N/mm2 

 DIN EN 28 399-B 

   100%-os megnyúlásnál 
kb. 0,6 N/mm2 

 DIN EN 28 399-B 

  Visszarugózási képesség   kb. 90%  DIN EN 27 839 
  Megengedhető teljes 

összenyomódás, tágulás 
 15%  A kindulási fugaszéles-

ségi állapotra vonat-
koztatva 

  Shore A keménység  kb. 40  DIN 53 505 és  
 DIN 52 455 

  Szakadási nyúlás  450%  
  Szakítószilárdság  1,4 N/mm2  
  
Vegyi ellenállóképesség: Tartósan ellenáll: víz, tengervíz, gyenge lúgok, meszes víz, semleges vizes 

tisztítószerek. 
Rövid ideig ellenáll növényi és állati zsírok, olajak, üzemanyagok hatásaival 
szemben. 
Nem alkalmazható folyamatos vizes igénybevételnél. 
Nem ellenálló: alkoholok, szerves savak, tömény lúgok és savak, klórozott 
szénsavak, aromás vegyületek. 

Feldolgozási tudnivalók:  
Előkészítés és tervezés: A tervezésben a fugák rendszerét és a méreteket meg kell adni a fugák 

méretváltozásától függően, mivel a fugakitöltés meghatározására az előírások 
szerint egyéb lehetőség nincs. A szükséges fugaszélesség a fugakitöltő anyag 
deformációs értékétől és a fugát határoló épületszerkezet igénybevételétől, 
valamint annak anyagától és méreteitől függ. 

Fugakialakítás: A fuga szélessége legalább: 10 mm 
Maximális fugaszélesség:  30 mm 
A fugaanyag felhasználási mennyisége a fuga szélességétől függ. 

Alapfelület: Az alapfelület teherbíró, kellően szilárd, tiszta, száraz (pl. a betonkiegyenlítés 
nedvessége) és olajtól, zsírtól és laza részektől mentes legyen. Cementtejtől és 
más gyengén tapadó anyagoktól a fugák oldalát tisztítsuk meg. 
Festett, lakkozott, műanyag fugaoldalakhoz a Sikaflex-11 FC kompatibilis 
(végezzen vizsgálatot, vagy kérjen műszaki tanácsot). 
A fugák szélét adott esetben öntapadó szalaggal ragasszuk le. 
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Tapadóhíd: Tapadásközvetítőként alapozót használjunk, mely ugyan nem helyettesítheti a 

kellő tisztítást a tapadófelületeken, a szilárdságot azonban említésre méltóan 
javítja. 
 
Sika-Primer 3 alapozó: porózus, nedvszívó anyagokhoz, mint a beton, 
cementvakolat, szálcement (pl. eternit, fulgurit), gipsz, klinkertégla; 
Sika-Primer 21 alapozó: műanyagokhoz, pl. PVC, lakkok, egyéb bevonatok. 
Szellőztetési idő: legalább 30 perc, max. 8 óra; 
Sika-Primer 35 alapozó: rozsdamentes acélhoz, horganyzott acélhoz, natúr 
alumíniumhoz, ólomhoz, rézhez. Szellőztetési idő: legalább 30 perc. 

Hátkitöltés: A Sikaflex-11 FC-hez csak zártcellás PE kitöltőanyagot használjunk (pl. Sika 
háttérkitöltő profil), vagy más, PE fóliával ellátott terméket. 
A betonfugák szigetelőanyaggal történő kitöltéséhez szükséges, hogy a hátoldalt 
megtámasszuk. Alkalmazható durvaszemű, szárított kvarchomok is. A homokos 
kitöltést választva ügyeljünk a fugaoldalak homok- és pormentességére. 

Utókezelés: Az elasztikus fugákat nem szükséges bevonattal ellátni. 
A Sikaflex-11 FC-vel összeegyeztethető bevonatnak a fuga szélét max. 1 mm 
szélességben lehet bevonnia. 

Biztonsági előírások: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

 
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány cimkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben 
a cimkén 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. 
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117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
el. +36 1 371-2020 
ax +36 1 371-2022 
-mail: info@hu.sika.com  
ww.sika.hu 


