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S-Felt A 300 

Strat de separatie 
 

Descrierea 
produsului 

S-Felt A 300 este un strat de separatie  din  polipropilenă (PP) 

Utilizari Produsul S-Felt A 300  se foloseşte ca strat de separatie între membranele Sarnafil® 
sau Sikaplan® şi suprafeŃele rugoase. 

Caracteristici / 
Avantaje 

 

���� Rezistenta la bitum 

���� Nu se degradeaza 

���� Rezistenta ridicata  la bacterii 

���� Durata mare de viata 

���� Usurinta la aplicare 

���� Produs  reciclabil 

Teste  

Aprobari/Standarde ���� ReacŃia la foc este în conformitate cu EN 13501-1, clasa E 

���� Sistemul de management al calităŃii este conform cu EN ISO 9001/14001 

Date despre 
produs 

 

Forma  

Aspect Suprafata:         texturata 

Culoare Colorat 

Ambalare  Sulurile de S-Felt A 300  sunt ambalate fiecare în folie neagră de polietilenă. 
 
Lungime rola: 50.00 m  
LăŃime rola:    2.00 m  
Greutate rola: 30.00 kg  

Depozitarea   

 Conditii de depozitare Sulurile de S-Felt A 300  trebuie depozitate în conditii uscate,in pozitie orizontala si 
ferite de soare.        
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Termen de valabilitate Produsul S-Felt A 300 nu expira dacă este depozitat corect. 

Date tehnice  

Baza chimica 100 % polipropilena(PP) 

Lungime 50.00 m  

Latime  2.00 m (+/- 2 %) 

Grosimea 1.9 mm (+/- 10 %) EN 9863 

Greutate pe unitatea 
de suprafata 

300 g/m2 (+/- 10 %) EN 9864 

Reactia la foc Class E EN 13501-1 

Rezistenta la intindere 
 longitudinal 
 transversal 

  EN 10319 
300 N/50 mm 
400 N/50 mm 

Alungirea  
 longitudinal 
 transversal 

  EN 10319 
 75 % 
 75 %  

Informatii despre 
sistem 

 

Structura sistemului Produse auxiliare : - Sarnacol® 2170 
 -Sarnacol® T 660 
 
Produse compatibile: Toate tipurile de membrane Sarnafil® şi Sikaplan®   

Aplicari 
Conditii/ Limitari 

 

Rezistenta Nu se aplică în caz de expunere permanentă la raze UV. 

Instructiuni de aplicare  

Metoda de aplicare S-Felt A 300  se aplică fără a se fixa, conform instrucŃiunilor de montare ale 
produselor Sarnafil® 

şi Sikaplan®. 
Dacă totuşi este necesar, materialul S-Felt A 300  poate fi fixat pe substrat cu adezivi 
Sarnacol® 2170 sau Sarnacol® T 660. Suprapunerea dintre folii trebuie sa fie de cel 
putin 50 mm. 
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Note despre aplicare/ 
limitari 

Aplicarea  se va face de catre firme specializate  pentru lucrări la acoperişuri  
 
Limite de temperatură la aplicarea produsului S-Felt A 300: 
 
Temperatura substratului: -30 °C min. / +60 °C max.  
temperatura ambiantă: -20 °C min. / +60 °C max. 
 
Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi / agenŃi de curăŃare, se face numai la 
temperaturi de peste +5 °C. Tebuie respectate indic aŃiile din fişele tehnice ale acestor 
produse. 
 
Dacă aplicarea se face la mai puŃin de +5 °C, luarea unor m ăsuri speciale poate fi 
obligatorie, din cauza  condiŃiilor de protecŃia muncii din reglementările naŃionale. 

Prevederi legale 
 

 
 
 
 
 
PREVEDERI LEGALE 
Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika

®, 
sunt 

date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt 
valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale 
in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate.In practica, diferentele dintre materiale, 
straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la 
vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informatii, alte recomandari 
scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor 
vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. 
Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se 
livreaza la cerere

Note  Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate 
pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru. 

Restrictii locale Vă rugăm sa tineti seamă că performanta produsului poate varia de la tară la tară, 
datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de 
aplicare, consultati Fisa Tehnică a produsului. 

Informatii referitoare la 
siguranta si sanatate  

Produsul nu se încadrează în categoria produselor periculoase stabilite de 
reglementările UE. Ca urmare, nu este necesară o fişă tehnică a produsului 
conformă cu directivele UE 91/155 CEE, pentru a comercializa, transporta sau utiliza 
produsul. Acest produs nu este dăunător mediului dacă se utilizează conform 
specificaŃiilor. 

Masuri de protectie Trebuie sa se asigure o ventilatie corespunzatoare atunci cand se lucreaza(sudeaza) 
in spatii inchise. 
Trebuie sa se respecte reglementarile locale referitoare la protectia muncii . 

Clasa de transport Produsul nu este clasificat ca marfa periculoasa pentru transport. 

Dispozitii Materialul este reciclabil. Distrugerea trebuie sa se produca conform reglementarilor 
locale. Pentru mai multe informatii contactati  SIKA ROMANIA SRL  

C
on

st
ru

ct
io

n 

Sika Romania SRL 

Brasov 500450 

Str. Ioan Clopotel Nr 4 

Tel:+40 268 311 377 

Fax:+40 268 325 513 
CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI  

 

  

 



 

 

 


