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Sikaplan® WP 3100-15R (Trocal® WBV 1.50 mm)

Sikaplan® WP 3100-15R 
(Trocal® WBV 1.5 mm) 

Basenowa membrana hydroizolacyjna 

Opis produktu Sikaplan® WP 3100-15 R jest wzmocnioną membraną hydroizolacyjną, na bazie 
elastycznych polichlorku winylu (PCW-P) 

Zastosowanie Membrana do wykonywania izolacji przeciwwodnych basenów pływackich, zarówno 
na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. 

Właściwości  Odporność na proces starzenia 

 Zoptymalizowana wytrzymałość na rozciąganie i wydłużalność 

 Odporność na UV (350 MJ/m2 wg PN-EN 12224) 

 Higieniczna i odporna na wzrost alg 

 Bez plastyfikatorów DEHP (DOP) 

 Odporność na wodę chlorowaną oraz powszechnie stosowane środku 
chemiczne do czyszczenia basenów 

 Odporność termiczna na stały kontakt z ciepłą wodą do +32°C 

 Stabilność wymiarów 

 Elastyczność w niskich temperaturach 

 Zgrzewana gorącym powietrzem 

 Możliwość montażu na podłożach mokrych i wilgotnych 

Badania  

Certyfikaty / 
Raporty z badań 

Deklarowana zgodność z normą PN-EN 13361 – Bariery geosyntetyczne. 
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 
zbiorników wodnych i zapór 

Certyfikat CE numer. 1349-CPD-027 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Wzmocnione włóknem membrany o gładkiej powierzchni, dostarczane w rolkach. 

Powierzchnia:  gładka  
Grubość membrany:  1,5 mm 

Barwa: niebieska 5015, beżowa 5096, zielona 5097, niebieska  
 5098, niebieska 5099, szaro - niebieska 5113, biała 5100 

Opakowanie Wymiar rolki:  1,65 m (szerokość) x 25,00 m (długość) 
 2,05 m (szerokość) x 25,00 m (długość) 

Ciężar jednostkowy: 1,80 kg/m² 
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Sikaplan® WP 3100-15R (Trocal® WBV 1.50 mm)

Składowanie 
 

Warunki składowania Rolki muszą być składowane w oryginalnych opakowaniach, w pozycji poziomej, w 
suchych i chłodnych warunkach. Materiał należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, deszczu, śniegu, lodu itp. Produkt nie traci 
swoich właściwości gdy jest prawidłowo składowany. 

Dane techniczne  

Grubość 1,50 (-5 / +10%) mm PN-EN 1849-2

Gramatura 1,84 (-5 / +10 %) kg/m² PN-EN 1849-2

Rozszerzalność 
termiczna 

15 x 10-6 (± 1,50 x 10-6) 1/K ASTM D 696-91

Wodoprzepuszczalność 
(szczelność na ciecze) 

< 10-7 m³ x m-2 x d-1 PN-EN 14150

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Podłużna:  1200 (± 300) N/50 mm ISO 527-1/3/5

Poprzeczna:  1200 (± 300) N/50 mm 

Wytrzymałość 
na rozdzieranie 

Podłużna:  ≥ 60 kN/m ISO 34 metoda B, V=50 mm/min

Poprzeczna:  ≥ 60 kN/m 

Wydłużenie Podłużne:  ≥ 15 % ISO 527-1/3/5

Poprzeczne:  ≥ 15 % 

Wytrzymałość 
na wybrzuszenie 

> 12% PN-EN 14151 D=1.0m

Statyczne przebicie 3,15 (±0,55) kN  EN ISO 12236

Zachowanie w niskich 
temperaturze 

≤ -20°C  EN 495-5

Wpływy atmosferyczne Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie po badaniu 
≥ 75% PN-EN 12224, 350 MJ/m2 ; ISO 527-3/5/100

Mikroorganizmy Zmiana wytrzymałości na rozciąganie: ≤ 15% PN-EN 12225; ISO 527-3/5

Zmiana wydłużenia: ≤ 15% PN-EN 12225; ISO 527-3/5

Utlenianie Zmiana wytrzymałości na rozciąganie: ≤ 25% PN-EN 14575; ISO 527-3/5

Zmiana wydłużenia: ≤ 20% PN-EN 14575; ISO 527-3/5

Korozja naprężeniowa 
wskutek oddziaływań 
środowiska 

Metoda badania nadająca się wyłącznie ASTM D 5397-99
do badań membran na bazie poliolefin (FPO) 

Wypłukiwanie 
(rozpuszczalność) 

A (gorąca woda): Zmiana wydłużenia: 10% PN-EN 14415

B (zasada): Zmiana wydłużenia: 10% PN-EN 14415

C (alkohol organiczny): Zmiana wydłużenia:  10% PN-EN 14415

Odporność na 
przerastanie korzeni 

Spełniona  PN-EN 14416

Informacje 
o systemie  

Struktura systemu Produkty pomocnicze: 

- Sikaplan® WP Metal Sheets - blacha powlekana PCW do montażu elementów 

- Sikaplan® WP Seam Sealant - (środek do uszczelniania zgrzewów) 

- Sikaplan® WP 3100-12H/15H - (membrana do znaczenia linii) 

- Sikaplan® WP 3100-15RE - (membrana o tłoczonej powierzchni) 

- Sikaplan® W Felt 300 PES (Biocid) white 

- Sikagard® SP – środek dezynfekujący 

- Sika-Trocal® Welding Agent - (środek do zgrzewania na zimno) 
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Sikaplan® WP 3100-15R (Trocal® WBV 1.50 mm)

Szczegóły aplikacji  

Jakość podłoża Podłoże betonowe (nowe lub stare) i istniejące powłoki basenowe: 
Czyste, suche, jednorodne, wolny od zaolejeń, pyłu i luźnych cząstek. Należy 
usunąć mleczko cementowe i wszelkie słabo przyczepne cząstki. 

Przed montażem membrany podłoże należy zdezynfekować poprzez naniesienie 
natryskiem Sikagard® SB (lub podobnego środka), następnie wykonać warstwę 
amortyzującą z geowłókniny o gramaturze min. 300 g/m² np. Sikaplan® W Felt 300 
PES Biocid white 

Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum 0°C / Maksimum +35°C 

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +35°C 

Maksymalna temperatura 
otoczenia - cieczy 

+32°C (woda) 

Instrukcja aplikacji 
 

Sposób aplikacji Metoda montażu 
Ułożenie swobodne membrany na podłożu, mocowanie mechaniczne lub 
balastowanie wykonać zgodnie z Instrukcją montażu. 

Połączenia membran należy wykonywać używając elektrycznych dmuchaw na 
gorące powietrze i wałków dociskowych, ręcznych lub automatycznych 
z możliwością indywidualnego doboru i elektronicznej kontroli temperatury 
(urządzenie firmy Leister, ręczne Leister Triac PID, pół automatyczne: Leister Triac 
Drive). 

Parametry zgrzewania takie jak: prędkość i temperatura należy ustalić w warunkach 
budowy przed przystąpieniem do prac. 

Dopuszczalne jest zgrzewanie zakładów membrany „na zimno” środkiem Sika-
Trocal® Welding Agent z uwzględnieniem ograniczeń aplikacji. Wszystkie 
wykonane w ten sposób narożniki muszą być po sklejeniu uszczelnione środkiem 
Sikaplan® WP Seam Sealant (w tym samym kolorze co membrana). 

Uwagi do stosowania Prace powinny być wykonywane przez firmę mającą niezbędne doświadczenie 
w tego typu pracach. 

Sikaplan® WP 3100-15 R nie może być stosowany w basenach w których: 
- Stała temperatura wody przekracza 32°C 
- Występuje woda termalna lub z gorących źródeł 
- Zamontowano urządzenie do wywoływania sztucznych fal 

Membrana nie jest odporna na stały kontakt z pewnymi materiałami: miedzy innymi 
z bitumami i tworzywami sztucznymi innymi niż PCW. W przypadku możliwego 
kontaktu zalecane jest wykonanie warstwy rozdzielającej z geowłókniny 
(> 300 g/m²) 

Wodoszczelność konstrukcji, należy sprawdzić po zakończeniu montażu membrany 
zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami. 

Klejenie zakładów membrany „na zimno” możliwe jest jeśli temperatura otoczenia 
jest nie niższa niż +10°C a wilgotność względna powietrza nie wyższa niż 80%. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

 Produkt ten jest wyrobem w rozumieniu Artykułu 3.3 Regulacji Komisji Europejskiej 
Nr 1907/2006. Zgodnie z Artykułem 31 Regulacji Komisji Europejskiej 
Nr 1907/2006 Karta Charakterystyki nie jest konieczna do wprowadzenia produktu 
na rynek oraz do jego transportu. Produkt nie stwarza zagrożenia dla środowiska 
naturalnego jeśli jest prawidłowo stosowany. 
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Sikaplan® WP 3100-15R (Trocal® WBV 1.50 mm)

REACH Przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące chemikaliów i ich bezpiecznego 
użycia (REACH: EC 1907/2006)  

Materiał ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu przepisu Regulacji Komisji 
Europejskiej Nr 1907/2006. (REACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność 
do uwalniania się z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego 
użycia. W związku z powyższym, nie ma obowiązku rejestracji ze względu na 
substancje w materiale w rozumieniu Artykułu 7.1 Przepisu.  

Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC 
(substances of very high koncern = substancje bardzo wysokiej troski), według listy 
propozycji opublikowanej przez European Chemicals Agency, w stężeniu większym 
niż 0.1 % wagowo. 

Warunki BHP W przypadku prac prowadzonych w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

Ochrona środowiska Membrany Sikaplan® można utylizować jak tworzywa sztuczne. 

Uwagi prawne  

 
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjne użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 

 


