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Sikaflex
®

 PRO-3 

Enokomponentna visoko kvalitetna tesnilna masa za talne stike 
vir:šv.(an.)                                                  

Opis proizvoda /Uporaba Sikaflex
®
PRO-3 je elastična enokomponentna tesnilna masa, ki s strjuje s pomočjo 

zračne vlage in razvije visoko mehansko odpornost. Primeren je za zunanjo in 
notranjo uporabo : 
 talni in povezovalni stiki 
 stikov na pločnikih in prometnih površinah ( garažne hiše, garažne ploščadi) 
 stikov v skladiščih in proizvodnih obratih 
 stikov v prehrambeni industriji 
 stikov v čistilnih napravah za odpadne in komunalne vode 
 stikov v predorih 
 stikov v čistih prostorih 

Značilnosti / prednosti  Dopustno skupno delovanje rege do 25% ( ISO 9047) 
 Zelo dobra mehanska in kemijska odpornost 
 Strjevanje brez mehurjev 
 Dober oprijem na večino gradbenih materialov 
 Brez topil in vonja 
 Zelo nizke emisije 

Dokazila / standardi Skladen s EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM  
Skladen z ISO 11600 F 25 HM. 
Opravljeni preskusi po zahtevah DIBT za obremenjenost z odpadnimi vodami 
EMICODE EC1 

PLUS
 R, zelo nizke emisije. 

ISEGA certifikat za uporabo v stiku z živili.  
Skladen z BS 6920 (stik s pitno vodo). 
Preskus CSM TVOC (ISO-6.8). 
CSM biološka odpornost : zelo dobra. 
Odporen na dizelsko in letalsko gorivo po smernicah DIBT. 

Specifične uvrstitve LEED® EQc 4.1 SCAQMD, pravilo 1168 BAAQMD, pravilo 8, 51 

ustreza ustreza ustreza 
 

Podatki o proizvodu  

Barva Bela, črna, betonsko siva, srednje siva,  ostale barve na povpraševanje 

Pakiranje Monoporcije 600 ml; 20 enot v škatli 
Kartuše 300 ml, 12 kartuš v škatli  
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 Sikaflex® PRO-3 

 

Pogoji skladiščenja / 
rok uporabe 

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti nepoškodovani originalni embalaži, 
skladiščenega v suhem prostoru in zaščitenega pred neposrednim osončenjem pri 
temperaturi med +5°C in +25°C, je 15 mesecev od datuma izdelave.  

Tehnični podatki  

Kemijska osnova Poliuretan na osnovi i-Cure 
TM

 tehnologije 

Gostota 1,35 kg/l                                                                          (CQP
1)

 006-4, ISO 1183-1) 

Obstojnost na povešanje  0 mm ( 20 mm profil, 50 C )                                                  (CQP 061-4, ISO 7390)            

Tvorba povrhnjice ~ 60 minut 
2)                     

                                                                              (CQP 019-1) 

Čas obdelave ~ 45 minut 
2)                                                                                                                                        

  (CQP 019-2)                                                                             

Hitrost strjevanja ~ 3,5  mm / 24 ur 
2)                     

                                                                    (CQP 049-2)                             

Dopustno skupno 
delovanje rege 

± 25 %                                                                                                        (ISO 9047) 
 

Trdota po Shoru A ~ 37 po 28 dneh 
2)

                                                                    (CQP 023-1, ISO 868) 

Odpornost na raztrg  8 N/mm  
2)

                                                                                (CQP 045-1, ISO 34)            

E-modul ~ 0,6 N/mm
2
  pri 100% raztezku 

2),
 
3)

                                      (CQP 020-1, ISO 8339) 
~ 1,1 N/mm

2
  pri 100% raztezku    (-20 C) 

3)
                                                                         

Raztezek pri pretrgu ~ 600% 
2)

                                                                                    (CQP 036-1, ISO 37) 

Elastični povratek > 90% 
2)

                                                                                                     (ISO 7389) 

Temperatura uporabe + 5C do +40C, min. 3C nad točko rosišča 

Temperaturna obstojnost - 40C do +70C  

Odpornost
 

Odporen na: vodo, morsko vodo, razredčene luge, cementno brozgo in v vodi 
dispergirana čistila. Odporen na dizelsko in letalsko gorivo po smernicah DIBT. 
 
Neodporen na : alkohol, organske kisline , koncentrirani lugi in koncentrirane 
kisline, klorirana ogljikovodikova goriva.  

 
        1)

 po postopku podjetja Sika Corporate 
 
        2)  

pri 23°C / 50% relativne vlage 
 
        3 

) klimatizacija : metoda B 
 

Delovna navodila  
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 Sikaflex® PRO-3 

 

Načrtovanje stikov/  
poraba  

Stiki morajo biti dimenzionirani tako, da se tesnilna masa prilega širini stika. Na 
splošno velja, da znaša širina stika od 10 mm do največ 35 mm pri razmerju širina 
proti globini cca. 1 : 0,8  
 
 
Standardne dimenzije širine stika za betonske elemente pri ΔT* = 40 °C 
 

Razmak med stiki ( m) 2 4 6 8 10 
Minimalna širina stika ( mm) 10 10 10 15 18 

Minimalna globina stika ( mm) 10 10 10 12 15 
 
Pri ΔT* = 80 °C 

Razmak med stiki ( m) 2 4 6 8 10 

Minimalna širina stika ( mm) 10 15 20 28 35 
Minimalna globina stika ( mm) 10 12 17 22 28 

*ΔT predstavlja razliko med najvišjo pričakovano temperaturo pri uporabi ( ali najnižjo, preveriti 

kjer je višja razlika ΔT), in temperaturo pri uporabi 

 
Vsi stiki morajo biti primerno dimenzionirani v skladu z veljavnimi standardi, kajti 
naknadne spremembe po vgradnji običajno niso več možne. Osnova za izračun 
potrebne širine stika so tehnične karakteristike, odvisne od vrste tesnilne mase in 
gradbenega materiala, izpostavljenosti gradbenih elementov, njihove konstrukcije in 
velikosti. 
 
Povprečna poraba materiala 

Širina stika (mm) 10 15 20  25  30  

Globina stika (mm) 10 12 16 20  24 
Dolžina stika / 600 ml (m) 6 3,3 1,9 1,2  0,8  

 
Polnjenje ozadja:  
Priporoča se uporaba zaprto-celičnih profilov. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poravnan stik omogoča, da ne pride so 
spotikanja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poglobljen stik zaščiti tesnilno maso 
pred mehanskimi poškodbami 
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 Sikaflex® PRO-3 

 

Priprava podlage / 

Osnovni premazi 

Sikaflex
®
 PRO 3  ima na splošno  močan oprijem brez uporabe 

primerjev/aktivatorjev na večino čistih, zdravih podlag. 
 
Za optimalen oprijem in visoko kvaliteto izdelave, ki je potrebna  za vgradnjo več 
nadstropnih konstrukcij, za zelo obremenjene stike in v primeru ekstremnega 
vremena in stalne izpostavljenosti pod vodo moramo upoštevati naslednja navodila 
:  
Neporozne površine: 
Aluminij, eloksiran aluminij, nerjavno jeklo, galvanizirano jeklo, prašno barvni 
premazi ali glazirane ploščice morajo biti očiščene in obdelane z fino abrazivno 
blazinico in Sika

®
 Aktivatorjem -205, ki ga nanesemo z čisto krpo. Pred tesnjenjem 

pustimo sušiti najmanj 15 minut ( največ 6 ur). 
Kovine kot baker, medenina, titanij – cink itd, morajo biti očiščene in obdelane z fino 
abrazivno blazinico in Sika

®
 Aktivatorjem -205, ki ga nanesemo z čisto krpo. Po 

čakalnem času 15 minut nanesite Primer 3 N z čopičem in počakajte min- 30 minut 
( max 8 ur) pred samim tesnjenjem. 
.  
Za PVC uporabimo fino abrazivno blazinico, Sika

®
 Aktivator -205 in Sika

®
 Primer-

215, ki ga nanesemo s čopičem. Čas sušenja pred nanosom tesnilne mase znaša 
najmanj 30 minut in največ 8 ur. 
 
Porozne površine: 
Beton, celični beton, cementni omet, malto, opeko, naravni kamen itd. predhodno 
premažemo s temeljnim premazom Sika

®
 Primer-3N, s čopičem ali valjčkom. Čas 

sušenja pred nanosom tesnilne mase znaša najmanj 30 minut in največ 8 ur. 
 
Temeljni premazi služijo samo kot posredniki pri vezavi. Niso nadomestilo za 
čiščenje površine niti ne izboljšajo trdnosti. Izboljšajo pa kvaliteto tesnjenja in 
podaljšajo trajnost tesnjenega stika. 
 
Za natančnejše napotke preglejte tehnični list – predpriprava podlage ali stopite v 
kontakt z  Sikino tehnično službo. 
 
 

Metode dela / orodje 
 

Sikafllex
® 

PRO-3 je pripravljen za takojšnjo uporabo. 
 
Po temeljitem čiščenju reg in podlage vstavimo zaprto - celični profil  za polnjenje 
ozadja na zahtevano globino in če je potrebno, nanesemo temeljni premaz.  
V pištolo vstavimo monoporcijo in čvrsto iztisnemo Sikafllex

® 
PRO-3 v rego. 

Postopek mora zagotoviti popolni stik tesnilne mase in obeh stranic rege. Pri tem 
pazimo, da ne vnašamo zraka. Da zagotovimo dobro lepljenje, Sikafllex

® 
PRO-3 

močno vtisnemo proti stranicam rege.  
 
Maskirni trak uporabljamo tam, kjer so zahtevane ostre ali čiste linije. Trak 
odstranimo, ko je tesnilna masa še mehka. Tesnilno maso vtisnemo v rego in jo 
zgladimo s tekočino za glajenje do leska. Ne uporabljajte proizvodov, ki vsebujejo 
topila ! 

Čiščenje orodja Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu s Sika
®
 Remover-208 / 

Sika
®
TopClean-T. Strjeni material lahko odstranimo le mehansko. 

Dodatni dokumenti na 
razpolago 

 Varnostni list 
 Tabela za predhodno obdelavo  tesnjenje in lepljenje 
 Navodila za izdelavo stikov 
 Navodila za vzdrževanje, čiščenje in prenovo stikov 
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 Sikaflex® PRO-3 

 

Opozorila pri vgradnji / 
omejitve 

Sikaflex
®
 PRO 3 lahko prebarvamo z večino običajnih barvnih sistemov. Pred 

barvanjem je potrebno izvesti preskus na ujemanje materialov. Najboljše rezultate 
dosežemo, če je tesnilna masa popolnoma utrjena. Upoštevati je potrebno, da 
nefleksibilni barvni sistemi ovirajo elastičnost tesnilne mase, kar lahko vodi do 
pokanja barvnega filma. 
 
Barvna odstopanja lahko nastanejo zaradi kemikalij, visokih temperatur ali UV 
sevanja (še posebej pri belih barvnih odtenkih), sprememba v barvi pa ne vpliva na 
tehnične lastnosti ali trpežnost materiala.  
 
Sikaflex

®
 PRO 3 ni primeren za tesnenje stekla, bituminozne podlage, naravno 

gumo, EPDM gumo ali na gradbenih materialih, kjer se sproščajo olja, plastifikatorji 
ali topila, ki topijo tesnilno maso. Prav tako Sikaflex

®
 PRO 3 ni primeren za stike v 

plavalnih bazenih.Nestrjen SikaHyfllex
®
-250 Facade se ne sme izpostaviti snovem, 

ki vsebujejo alkohol, ker tak kontakt lahko prepreči strjevanje materiala. 

Temelj izmerjenih 
vrednosti 

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih 
preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, 
na katere nimamo vpliva.      

Zdravstvene in 
varnostne 
informacije 

Za informacije in nasvete o varnem rokovanju, skladiščenju in odlaganju kemijskih 
proizvodov naj si uporabniki pridobijo zadnji varnostni list, kjer so navedeni fizikalni, 
ekološki, toksikološki in ostali podatki o varnosti za obravnavani proizvod. 
 

Pravna opozorila Informacije in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo 
Sikinih proizvodov, so dani v dobri veri in temeljijo na Sikinem trenutnem znanju in 
dosedanjih izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi 
pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih v skladu s Sikinimi 
priporočili. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na 
gradbišču take, da na podlagi teh informacij ali katerihkoli pisnih priporočil ali 
katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za 
nek poseben namen niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz 
kateregakoli zakonitega odnosa. Sika si pridržuje pravico spreminjati lastnosti svojih 
proizvodov. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo 
našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki naj vedno pregledajo 
najnovejšo lokalno izdajo tehničnega lista za zadevni proizvod, izvod katerega 
dobavimo na zahtevo. 
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Sika d.o.o. Slovenija 
Program  Elastično lepljenje in tesnenje 
Prevale 13 
1236 Trzin 
 
www.sika.si, 
e-mail : gosak.rado@si.sika.com 
Tel. +386 1 580 95 34 
Fax +386 1 580 95 33 
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