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Sika® Igolflex®-F01

Sika® Igolflex®-F01 
Glasvæv til forstærkning af Igolflex belægninger 

Produkt 
beskrivelse 

Sika® Igolflex®-F01 er et glasvæv til forstærkning af Sika® Igolflex® 
bitumenbaserede vandtætningsbelægninger. 

Anvendelse  Forstærkning af Sika® Igolflex® bitumenbaserede vandtætningsbelægninger, 
f.eks., når disse påføres på revnede betonoverflader 

 Forstærkning af Sika® Igolflex® bitumenbaserede vandtætningsbelægninger 
som midlertidigt udsættes for ekstra vandtryk 

Karakteristika / fordele  Modstandsdygtig overfor kontakt bitumen 

 Høj trækstyrke og brudforlængelse 

 Nem påføring ved at trykke vævet ned i de frisk påførte belægninger 

 Forbedrer den dimensionsstabiliteten i belægningerne 

Tests  

Godkendelser / 
standarder 

Afprøvet ifølge ETAG 004 (Germany) 

Produkt data  

Form  

Udseende / farve Glasvæv 

Vævsbredde:  4,45 mm x 3,80 mm 
Farve:  Hvid 

Emballage Rullestørrelse:  1,00 m (bredde) x 50,00 m (længde) 

Enhedsvægt:  160 g/m2  (ETAG004)

Opbevaring  

Opbevaring / holdbarhed Rullerne skal opbevares horisontalt i original indpakning, beskyttes mod frost og 
sne, fugt og direkte sollys etc. 

24 måneder 

Tekniske data  

Kemisk base Glas fibre 

Mekaniske / fysiske 
egenskaber  

Trækstyrke > 1300 N / 50 mm (ETAG004)

Brudforlængelse > 3% / 50 mm (ETAG004)
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System 
Information  

System struktur Sika® Igolflex® F-01skal påføres sammen med Sika® Igolflex®-101 and Sika® 

Igolflex®-201. 

Sika® Igolflex® F-01 skal monteres mellem først og andet lag Sika® Igolflex® 
belægning. 

Påføringskonditioner / 
begrænsninger  

Underlagstemperatur  Se produkt datablad for Sika® Igolflex®-101 og Sika® Igolflex®-201. 

Anvendelsestemperatur  Se produkt datablad for Sika® Igolflex®-101 og Sika® Igolflex®-201. 

Underlagets fugtindhold Se produkt datablad for Sika® Igolflex®-101 og Sika® Igolflex®-201. 

Påføringsinstruktioner  

Påføringsmetode / 
værktøj 

Påføringsmetode: 

Skær Sika® Igolflex® F-01 vævet i ønsket størrelse. Placer det på området der 
ønskes forstærket og tryk det fast ned i den frisk påførte og uhærdede 
vandtætningsbelægning, ved hjælp af en spartel eller en hånd-rulle. Dæk 
glasvævet med endnu et lag belægning, når det første lag er hærdet. Vævet skal 
være totalt dækket af belægningen. 

Påføring / 
begrænsninger 

Se produkt datablad for Sika® Igolflex® bitumenbaserede vandtætningsbelægninger 
omkring påføring og begrænsninger. 

Værdier Alle tekniske data oplyst i dette produkt datablad er baseret på laboratorie tests. 
Aktuelle målte data kan variere på grund af omstændigheder ude af vor kontrol. 

Sikkerhed Se seneste opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet. 

Bemærk ! ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er 
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore 
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn 
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark 
A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i 
øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. 
Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende 
datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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 Sika Danmark A/S 

Praestemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Denmark 

 
Phone +45 48 18 85 85 
Telefax +45 48 18 84 96 
www.sika.dk - e-mail: sika@dk.sika.com 


