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Sikadur-Combiflex® SG Sistemi 

Sikadur-Combiflex® SG Sistemi 
Yüksek performanslı derz yalıtım sistemi 

Ürün Tanımı 
Soğuk derzler, birleşim derzleri ve genleşme derzlerinin yanı sıra çatlaklar için 
yüksek performanslı derz yalıtım sistemidir. Derzlere uygulandığında çok iyi yalıtım 
sağlaması yanında birden fazla yönde düzensiz ve yüksek hareket kapasitesine 
sahiptir. 

Sikadur-Combiflex® SG sistemi modifiye edilmiş esnek polyolefin (FPO) su yalıtım 
bantı ile yüksek yapışmaya sahip uygun Sikadur® yapıştırıcılarından oluşur. 

Kullanım Alanları Genleşme derzleri, soğuk derzler ve birleşim derzlerinin yalıtım sistemi yanısıra 
aşağıdaki yapılardaki çatlaklarda: 

n Tünellerde ve menfezlerde 

n Hidro elektrik enerji yapılarında 

n Atıksu arıtma tesislerinde 

n Temellerde 

n Su tutma yapıları ve içme suyu depolarında 

n Demir, çelik ve betonarme boruların çevresinde 

n Yüzme havuzlarında 

Aşağıdaki yalıtım uygulamalarında: 

n Yüksek hareketli derzlerde 

n Binaların oturma yapması beklendiği kısımlarında 

n Çatlaklarda 

Su sızdıran derz tamirlerinde: 

n Su tutucu bantlar 

n Derz dolgu mastikleri vb. 

Özellikleri / Avantajları n Yüksek yapışma, uygulama öncesi yüzeyin aktive edilmesine gerek yoktur 
(Sika® Colma Cleaner) 

n Kolay uygulanır 
n Kuru ve nemli betonarme yüzeyler için uygundur 
n Oldukça esnektir 
n Geniş sıcaklık aralığında iyi performans gösterir 
n Bir çok malzemeye mükemmel yapışır 
n Hava koşullarına ve suya karşı dirençlidir 
n Normal ve hızlı sertleşen yapıştırıcılar ile kullanıma uygundur 
n Kök dayanımlıdır 
n Bir çok kimyasala karşı dirençlidir 
n Farklı durumlar için uygulanabilen bir sistemdir. 
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Testler  

Onaylar / Standartlar Hygiene Institute: Test raporu No. K-178989-09 KTW-Guideline of the Federal 
Environment Agency (UBA), İçme suyu uygunluk raporu, (Temmuz 2009) 

Kök dayanım testi (CEN / TS 14416) 

Ürün Bilgileri  

Yapı  

Görünüm / Renkler Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P Bantı: 
Esnek, açık gri membran 

Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Bantı: 
Esnek, açık gri, kırmızı maskeleme bantlı membran  

Sikadur-Combiflex® CF Yapıştırıcı ve Sikadur®-31 CF: 
Açık gri 

Sikadur®-31 DW: 
Gri 

Ambalaj Sikadur-Combiflex® SG sistemi  
Kullanıma hazır sandığın içinde: 
6 kg Sikadur -Combiflex® CF normal tip yapıştırıcı 
6 m Sikardur-Combiflex® SG -10 M 150 (1 mm kalınlıkta, 15 cm genişlikte) 
1 kg Sika® Colma Cleaner (ekipman temizliği için) 

Sikadur®-Combiflex® CF Yapıştırıcı, Sikadur®-31 CF : 
6 kg (A+B) Bileşeni kullanıma hazır (sadece Sikadur®-31 CF için) 
20 kg part A Bileşeni 
10 kg part B Bileşeni 

Sikadur®-31 DW 
6 kg (A+B) Bileşeni kullanıma hazır 
30 kg part A Bileşeni 
10 kg part B Bileşeni 

Sikadur-Combiflex® SG-10 P: 
Kalınlık: 1 mm 
genişlik: 10, 15 , 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 cm  
25 m rulo 

Sikadur-Combiflex® SG-20 P: 
Kalınlık: 2 mm 
Genişlik: 15 , 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 cm  
25 m rulo 

Sikadur-Combiflex® SG-10 M: 
Kırmızı maskeleme bantı 
Kalınlık: 1 mm 
Genişlik: 10, 15 , 20, 25, 30 cm  
25 m rulo 

Sikadur-Combiflex® SG-20 M: 
Kırmızı maskeleme bantı 
Kalınlık: 2 mm 
Genişlik: 15 , 20, 25, 30 cm  
25 m rulo 

Depolama  

Depolama Koşulları / Raf 
Ömrü 

Sikadur®-Combiflex® CF Yapıştırıcı, Sikadur®-31 CF ve Sikadur®-31 DW: 
Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, +5°C ile +30°C arasında kuru 
ortamda doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 24 ay 
kullanıma uygundur.  
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Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P bantı 
Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, +5°C ile +30°C arasında kuru 
ortamda doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 36 ay 
kullanıma uygundur. Açılmış ve korunmamış rulolar 2 ay içinde kullanılmalıdır. 
 
Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M bantı (kırmızı maskeleme bantı ile) 
Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, +5°C ile +30°C arasında kuru 
ortamda doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay 
kullanıma uygundur. Açılmış ve korunmamış rulolar 2 ay içinde kullanılmalıdır. 
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Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı Sikadur®-Combiflex® CF Yapıştırıcı, Sikadur®-31 CF ve Sikadur®-31 DW: 
Modifiye edilmiş, solvent içermeyen,2 bileşenli epoksi reçine dolgulu 

Sikadur-Combiflex® SG Bantı: 
İyileştirilmiş yapışma özelliklerine sahip modifiye esnek poliolefin (FPO) 

Servis Sıcaklığı Sikadur-Combiflex® SG Sistemi: 
En az -30°C ile en fazla +40°C ıslak koşullar 
En az -30°C ile en fazla +60°C nemli koşullar 

Mekanik / Fiziksel 
Özellikler  

Sikadur-Combiflex® SG Sistem (Sikadur-Combiflex® SG bantı Sikadur®-Combiflex® 
CF yapıştırıcı ile yapıştırılmış) 

Yüzey Yapışma Dayanımı 

Beton (kuru) > 2 N/mm2 (beton kopar) 

Beton (mat / nemli) > 2 N/mm2 (beton kopar) 

Çelik (kumlanmış) > 5 N/mm2 

Yapışma Dayanımı 

 

Sıyrılma Dayanımı Sikadur-Combiflex® SG Sistem: 

Sika® Sistem testi: Sikadur-Combiflex® SG bantı Sikadur®-Combiflex® CF, 
Sikadur®-31 CF veya Sikadur®-31 DW yapıştırıcı ile birbirine yapışır. 

Sonuçlar:  Dayanım:   > 6 N/mm (2 mm) 

Dayanım:   > 4 N/mm (1 mm) 

Dayanım  

Kimyasal Dayanım Sikadur-Combilfex® SG Sistem (Sikadur-Combiflex® SG bantı Sikadur®-Combiflex® 
Yapıştırıcı, Sikadur®-31 CF ve Sikadur®-31 DW ile yapıştırılmış) 

Uzun süreli: 
Su, kireçli su, çimento şerbeti, deniz suyu, tuz çözeltileri, evsel atıksu, bitüm (EN 
1548`e göre) , bitüm emülsiyon bazlı kaplamalar (lekelenme olabilir) vb.  

Geçici olarak: 
Hafif yakıtlar, mazot, seyretilmiş alkali ve mineral asitler, etanol, metanol, petrol vb. 

Bu kimyasal dayanım bilgileri sızdırmazlık sisteminin uygunluğunun belirlenmesi 
için verilmiştir. Kısa süreli spesifik kimyasal etkiler için lütfen Teknik 
Departmanımıza başvurunuz. 
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Sistem Bilgileri  

Sistem Yapısı Sikadur-Combiflex® SG Sistemi esnek 
Sikadur-Combiflex® SG yalıtım bantı ve 
Sikadur® epoksi yapıştırıcıdan oluşur. 

İki tip esnek bant mevcuttur: 

- Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M: 
kırmızı maskeleme bantı ile, 
genellikle genleşme derzlerinde 
kullanılır. 

- Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P: 
maskeleme bantı içermeyen 

Çeşitli uygun Sikadur® yapıştırıcıları 
mevcuttur: 

- Sikadur®-Combiflex® CF Yapıştırıcı 
(N ve R tipleri ) 

- Sikadur®-31 CF (N, R ve S tipleri) 

- Sikadur®-31 DW (genellikle içme 
suyu ile temas için kullanılır) 

- Sikadur®-31 

Not: Belirtilen sistem yapısına 
tamamen uyulmalıdır ve 
değiştirilmemelidir. 

Uygulama Detayları  

Sikadur-Combiflex® SG Bantı: 

1 metre için Sikadur®-Combiflex® CF yapıştırıcı  

Bant genişliği Bant kalınlığı Yapıştırıcı sarfiyatı* 

10 cm 1 mm ~ 0.7 kg/m 

15 cm 1 mm ~ 1.0 kg/m 

20 cm 1 mm ~ 1.2 kg/m 

15 cm 2 mm ~ 1.1 kg/m 

20 cm 2 mm ~ 1.4 kg/m 

25 cm 2 mm ~ 1.7 kg/m 

30 cm 2 mm ~ 2.0 kg/m 

Sarfiyat 

*Sarfiyat şantiye koşullarına (yüzey pürüzlülüğü, agrega boyutu vb.) bağlı olarak değişebilir  

Yüzey Kalitesi Beton, taş, harç, sıva: 
Yüzey temizlenmiş, yağdan, toz, gres, çimento şerbetinden veya oynak 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. 

Çevre koşullarına bağlı olarak taze beton 3-6 haftalık olmalıdır. 

ST 37 yapısal çelik, V2A-Çelik (WN 1.4301): 
Temiz, yağ, kir, pas, toz ve oynak parçacıklardan arındırılmalıdır. 

Polyester, epoksi, seramik, cam: 
Temiz, yağ ve gres`ten arındırılmış olmalıdır. 
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Yüzey Hazırlığı Beton, taş, harç, sıva: 
Kumlanmalı veya vakum ile temizlenmeli ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. 

St 37 yapısal çelik: 
Kabul edilebilir bir kalitede kumlanmalı ve vakum ile temizlenmeli ve doğru bir 
şekilde hazırlanmalıdır. Çiy noktasına dikkat ediniz. 

V2A-Steel (WN 1.4301): 
Hafif taşlama sonrası vakum ile tozdan arındırılmalıdır. Çiy noktasına dikkat ediniz. 

Polyester, epoksi, seramik, cam: 
Hafifçe pürüzlendirme sonrası vakum ile tozdan arındırılmalıdır. 
Silikonlu yüzeylere uygulamayınız. Çiy noktasına dikkat ediniz. 

Uygulama Koşulları / 
Sınırlamalar  

Yüzey Sıcaklığı Sikadur®-Combiflex® CF yapıştırıcı ve Sikadur®-31 CF: 

Yavaş tip  : +25°C ila +45°C 
Hızlı tip     :    +5°C ila +15°C 
Normal tip:  +10°C ila +30°C  

Sikadur®-31 DW: 

+10°C ila +30°C  

Ortam Sıcaklığı Sikadur®-Combiflex® CF yapıştırıcı ve Sikadur®-31 CF: 

Yavaş tip  : +25°C ila +45°C 
Hızlı tip     :    +5°C ila +15°C 
Normal tip:  +10°C ila +30°C  

Sikadur®-31 DW: 

+10°C ila +30°C 

Yüzey Nem İçeriği Çimentolu yüzeyler: 
Kuru, en fazla mat nemli.  
Yapıştırıcı, nemli mat betona uygulandığı zaman yüzeye iyi bir şekilde fırça ile 
uygulanmalıdır. 

Bağıl Nem En fazla %85  (+25°C sıcaklıkta) 

Çiy Noktası Yoğuşma önlenmelidir. 

Yüzey sıcaklığı, çiy noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.  
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Uygulama Talimatları  

Sikadur®-Combiflex® CF yapıştırıcı ve Sikadur®-31 CF: 

 

A : B = 2 : 1 (ağırlıkça veya hacimce) 

 

Sikadur®-31 DW: 

 

A : B = 3 : 1 (ağırlıkça veya hacimce) 

 

Ambalajında oranlandırılmış: 

 
A + B bileşenlerini düşük devirli karıştırıcı 
kullanarak homojen gri renk oluşana kadar en az 2 
dakika karıştırınız. Karıştırma süresince hava 
sürüklenmemesine dikkat ediniz. Daha sonra, 
karışımı temiz bir kaba dökünüz ve hava 
sürüklemeden yaklaşık 1 dakika boyunca 
karıştırınız. Pota ömrü içerisinde kullanılacak kadar 
malzeme karıştırınız. 

 

 

Karıştırma  
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Bant ölçüsü seçilmesi: 
Doğru bant boyutu (kalınlık ve genişlik) uygun bir Sika® yapıştırıcısı seçilmesi 
beklenen performansına bağlıdır. İhtiyaç duyulması halinde Teknik Servise 
başvurunuz. 1 mm kalınlık sadece hafif yük etkisi altındaki yalıtım derzleri için 
uygundur.  

En fazla izin verilen kalıcı uzama: 
1 mm bant:  yapıştırılmamış bant genişliğinin %10`u 
2 mm bant:  yapıştırılmamış bant genişliğinin %25`i 

Not: Daha fazla hareket için bantı, derze çevrim (kapalı döngü) şeklinde yerleştirip 
sabitleyiniz. 

 

Bantın uygulanması: 

Kirli olması halinde Sikadur-Combiflex® SG 
bantın yüzeyini kuru veya nemli bir bez ile 
temizleyiniz. Temizlik için sadece su 
kullanınız ve solvent kullanmayınız. 

Depolama ve nakliye sırasında meydana 
gelebilecek hasarlar (derin çizikler vb.) 
açısından Sikadur-Combiflex® SG bantı 
kontrol ediniz ve gerekirse sorunlu kısımları 
kesiniz.  

Not: Şantiyede aktivasyona ihtiyaç 
yoktur. 

 

 

Genleşme derzlerinde ve genişliği 1 
mm`den büyük çatlaklarda bantın merkezi 
yüzeye yapıştırılmamalıdır. Bu durumda, 
maskeleme bantını derzin veya çatlağın 
üstüne ve her iki yanına yapıştırıcıyı 
uygulamadan önce uygulayınız. 

Uygun bir şekilde karıştırılmış Sikadur® 

yapıştırıcıyı önceden hazırlanmış yüzeye 
uygun bir mala kullanarak her iki tarafa da     
uygulayınız.  Eğer yüzey nemli ise 
yapıştırıcıyı iyi bir şekilde yüzeye bastırınız. 
Yapıştırıcı kalınlığı 1 - 2 mm olmalı ve her iki 
taraftaki genişlik en az 40 mm olmalıdır. 

 
Combiflex bantı yerleştirmeden önce 
genleşme veya çatlak derzi üzerindeki 
maskeleme bantını çıkartınız.  

 

Uygulama Metodu / 
Ekipmanlar 

Combiflex bantı taze yapıştırıcının içine 
uygulayınız. Bantı sıkıca ve yapıştırıcının 
içerisine hava hapsetmeden uygun bir rulo 
kullanarak bastırınız. Yapıştırıcı bantın her 
iki tarafına ~5 mm taşarak sıkıştırılmalıdır.  

Genleşme derzi / çatlak genişliği > 1 mm 
olması durumunda kırmızı bantlı Sikadur-
Combiflex® SG-10/-20 M bantı kırmızı 
maskeleme bantlı yüzeyi üst kısımda olacak 
şekilde uygulayınız. 

Yüksek harekete sahip derzlerde bantı 
derze çevrim (kapalı döngü) şeklinde 
uygulayınız.  
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Baş üstü sabitlemeler veya zor uygulamalar için bant, geçici olarak Sika® Trocal C-
705 yapıştırıcı ile yerine sabitlenebilir. Bu yapıştırıcı sadece bantın orta kısmında 
kullanılmalı, kesinlikle Sikadur-Combiflex® CF yapıştırıcı, Sikadur®-31 CF veya 
Sikadur®-31 DW ile yapıştırılacak alanlarda kullanılmamalıdır.  

Son kat yapıştırıcı uygulamasından önce 
alt kata uygulanan Sikadur-Combiflex® 

CF Yapıştırıcı, Sikadur® -31CF, Sikadur® 

-31DW`nun hafifçe sertleşmiş olmasına 
dikkat edilmelidir. Yapıştırıcıyı çatlak / 
derzin her iki tarafına ~1 mm kalınlıkta 
olacak şekilde uygulayıp dışarıya doğru 
incelterek (sıfırlayacak şekilde) 
uygulayınız.  

 
Düzgün ve bitişli bir detay oluşturmak 
için daha sonra kırmızı maskeleme bantı 
ile yan maskeleme bantlarını sökünüz. 

 
Yapıştırıcının üst kısmı seyreltilmiş deterjan ile fırça kullanılarak düzgünleştirilebilir. 
Yapıştırıcının öncelikle kürlenmesine sağlayınız.   

Not: Herhangi bir kaplama yapılacak ise deterjan kullanmayınız. 

İnşaat derzleri veya 1 mm`den dar çatlaklarda bant yüzeyi Sikadur® -Combiflex® CF 
yapıştırıcı, Sikadur® -31CF veya Sikadur® -31DW ile tamamen kaplanmalıdır (bu 
uygulama daha sonra mekanik etkilere karşı koruyucu olacaktır). Bu durumda 
Sikadur® -Combiflex® SG Bantı kırmızı şeritli yüz içeri bakacak şekilde 
uygulanmalıdır.  

Sikadur-Combiflex® SG Bantının Birleşimi 

Bantın bitişinde sıcak hava kaynağı ile 
birleşim yapılır. Kaynak yapılacak alan 
zımpara kağıdı veya scotch brite ile 
yüzey pürüzlendirilerek hazırlanmalıdır. 

Pürüzlendirme sadece kaynak yapılacak 
olan yüzey alanında yapılmalıdır aksi 
halde bantın yapışma performansı 
etkilenecektir.  

Bindirme 40 - 50 mm olmalıdır. 
 

 

Sikadur-Combiflex® SG Bant ile Sika® PVC Su tutucu bant (yüzeyden uygulanan) 
tip AR`nin Birleşimi (sadece inşaat derzleri için): 

Sikadur-Combiflex® SG bant, su tutucu bant tip AR`ye en az bant genişliği kadar 
bindirme yapmalıdır.  

Sikadur-Combiflex® SG bantını kuru bir bez ile temizleyiniz. 

Su tutucu bantı Sika® Colma-Cleaner temizleyiniz ve kurumasını bekleyiniz.  

Su tutucu bantı Sika® Aktivator ile astarlayınız ve kurumasını bekleyiniz (en az 30 
dak, en fazla 24 saat). 

Combiflex bant ile Sika su tutucu bantı 1-3 mm kalınlıkta Sikaflex®-11 FC 
uygulayarak birleştiriniz. 

Temas yüzeylerini Sikaflex®-11 FC`yi spatula ile yayarak kaplayınız.    

Ekipmanların Temizliği Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını, kullanımdan hemen sonra Sika® Colma-
Cleaner ile temizleyiniz. Sertleşmiş / kürünü tamamlamış malzeme, sadece 
mekanik yöntemlerle temizlenebilir.  
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 Sikadur-Combiflex® CF Yapıştırıcı (6 kg) 

Sıcaklık Normal Tip Hızlı Tip 

+5°C - ~ 60 dakika 

+10°C ~ 125 dakika ~ 45 dakika 

+15°C ~ 95 dakika ~ 25 dakika 

+23°C ~ 50 dakika - 

+30°C ~ 25 dakika - 

 

Sikadur®-31 CF (0.2 kg) 
 

Yavaş Tip Normal Tip Hızlı Tip 

+5°C - - ~ 60 dakika 

+10°C - ~ 145 dakika ~ 55 dakika 

+23°C ~ 135 dakika ~ 55 dakika ~ 40 dakika 

+30°C - ~ 35 dakika - 

+35°C ~ 70 dakika - - 

+45°C ~ 45 dakika - - 

 

Sıcaklık Sikadur-31 DW (0.2 kg) 

+23°C ~ 90 dakika 

Pota Ömrü (Potlife) 

Eğer yüksek miktarda karışım yapılırsa kimyasal reaksiyona bağlı olarak 
yapıştırıcının sıcaklığı yükselecek, pota ömrünü kısaltacaktır.  

Bekleme Süresi / Üzeri 
Kaplanabilme 

Sikadur®-Combiflex® CF Yapıştırıcı, Sikadur®-31 CF ve Sikadur®-31 DW epoksi bir 
kaplama ile kaplanabilir. Böyle bir durumda yapıştırıcıyı deterjan ile düzeltmeyiniz. 
Eğer yapıştırıcı ile kaplama uygulamaları arasındaki bekleme süresi 2 günden fazla 
olacak ise, yapıştırıcı uygulamadan hemen sonra kuvars kumuyla köreltilmelidir.  

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Eğer derzlerde su basıncı söz konusu ise, bant alttan desteklenmelidir. Sert köpük 
veya mastik kullanılabilir. 

Negatif su basıncı sözkonusu olması durumunda ise Sikadur-Combiflex® SG bantı 
çelik bir plaka ile bir taraftan sabitlenerek desteklenmelidir.   

Alttan desteklenmeyen durumlarda: 5 mm derz genişliğinde, +20°C sıcaklıkta ve 
en fazla 1 bar su basıncında 2 mm kalınlıkta bant monte edilmelidir.  

Eğer, Sikadur-Combiflex® SG sisteminin üstü bitüm esaslı bir katman ile 
kaplanılacak ise en fazla 50 mm kalınlığa kadar karışımın sıcaklığı +180°C`yi 
geçmemelidir. 10 mm kalınlığa kadar sıcaklık en fazla +220°C olabilir. Gerekli 
olması halinde ise katmanlar halinde uygulanmalı soğuması sağlanmalıdır. 

The Sikadur-Combiflex® SG bantı mekanik etkilerden korunmalıdır.  

The Sikadur-Combiflex® SG bantı Sikaplan WT membranlarına sıcak hava kaynağı 
ile kaynaklanamaz. 

Notlar 
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine 
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki 
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. 

Yerel Sınırlamalar 
Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen 
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. 

Sağlık ve Güvenlik 
Bilgileri 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer 
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) 
başvurmalıdırlar. 
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Yasal Notlar 
Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son 
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri 
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı 
durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi 
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça 
çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru 
koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® 
tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen 
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® 
sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin 
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları 
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut 
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak 
temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. 
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