
Materiāla apraksts
Sarnabar®
Decembris 2022, Versija 01.01
020945051100000004

MATERIĀLA APRAKSTS

Sarnabar®
Stiprinājuma profils Sarnabar® sistēmai un perimetra fiksācijai

RAKSTUROJUMS
Izlocīts cinkota tērauda stiprinājuma profils jumtu hid-
roizolācijas membrānu mehāniskai fiksācijai.

LIETOŠANAS VEIDI
Sarnabar® iestrādi drīkst veikt vienīgi pieredzējuši pro-
fesionāļi.

Jumta hidroizolācijas membrānas mehāniskai piestip-
rināšanai pie jumta konstrukcijām un perimetra stip-
rinājumu izveidošanai.

▪

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS
Izturīgs pret mehānisku iedarbību▪
Izturīgs pret izplatītākajiem apkārtējās vides iedarbī-
bas veidiem

▪

Vienkārši montējams▪

PĀRBAUDES / STANDARTI
CE marķējums un Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
Eiropas tehniskajam novērtējumam ETA-08/0262, 
pamatojoties uz ETAG 006 Mehāniski 
piestiprinātu elastīgu jumta hidroizolācijas membrā-
nu sistēmām

▪

Factory Mutual Class No. 4470▪
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PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze Karsti cinkots tērauds FVZS250GD + AZ150BC, saskaņā ar DIN EN 10346 un 
DIN EN 10143, WN 1.0242 galvanizēts tērauds.

Iepakojums Pasūtīto produktu daudzums tiek iepakots uz paliktņiem.
Tips Garums Caurumu dia-

metrs
Attālums starp 
caurumiem

Sarnabar® 6 2250 mm(± 8 
mm)

6,5 mm 25 mm

Sarnabar® 6 4500 mm (± 8 
mm)

6,5 mm 25 mm

Sarnabar® 6 2250 mm (±8 
mm)

6,5 mm 25 mm

Sarnabar® 6/10 3000 mm (± 8 
mm)

6,5 mm /10 mm 
(mainīgi)

25 mm

Sarnabar® 6/10 4500 mm (± 
8mm)

6,5 mm / 10 mm 
(mainīgi)

25 mm

Sarnabar® 6/15 2250 mm (± 8 
mm)

6,5 mm /15mm 
(mainīgi)

25 mm

Sarnabar® 6/15 4500 mm (± 8 
mm)

6,5 mm /15 mm 
(mainīgi)

25 mm

Visi Sarnabar® veidi tiek marķēti ar uzrakstu "Sarnabar®" ik pēc 250 mm 
(burtu augstums 4 mm, teksta garums 22 mm).

Uzglabāšanas ilgums 5 gadi no ražošanas datuma

Uzglabāšanas apstākļi Produkts jāuzglabā oriģinālajā neatvērtā un nebojātā iepakojumā sausos 
apstākļos un temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Pārvadāšanas vai uzglabāša-
nas laikā nekraut paliktņus vienu uz otra vai zem citu materiālu paliktņiem. 
Vienmēr ievērot norādījumus uz iepakojumu.

Izskats / krāsa Virsma gluda

Platums 30 mm

Biezums 1,5 mm

Augstums 7,00 mm

Svars uz laukuma vienību 0,70 kg/m

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Sistēmas uzbūve Atkarībā no jumta konstrukcijas jāņem vērā šādu produktu izmantošana:
Sarnabar® Tube SBT-20▪
Sarnafast® Fastener SBF-6.0▪
Sarnafast® Fastener SF-4.8▪

Savietojamība Savietojams ar visu veidu Sikaplan® un Sarnafil® jumta hidroizolācijas 
membrānām.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pretkorozijas izturība 15 ciklu Kesterniha tests (koncentrācija SFW 2.0 S saskaņā ar DIN 50018) 
atbilstoši ETAG 006 - D.3.1.

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Apkārtējā gaisa temperatūra min. -20 °C / maks. +60 °C

Pamatnes virsmas temperatūra min. -30 °C / maks. +60 °C
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PRODUKTA DATU PAMATOJUMS
Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati ie-
gūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav no-
vērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no la-
boratorijas datiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA
Montāža

Sika iestrādes rokasgrāmata un montāžas instrukcija.▪

IEROBEŽOJUMI
Montāža jāveic tikai tādiem Sika® apmācītiem un ap-
stiprinātiem darbuzņēmējiem, kuriem ir pieredze šāda 
veida darbu izpildē.

Sarnabar® izmantošana ir ierobežota ģeogrāfiskās 
vietās ar vidējo mēneša minimālo temperatūru -
50 °C. Pastāvīga apkārtējās vides temperatūra eks-
pluatācijas laikā ir ierobežota līdz +50 °C

▪

Drošības prasību dēļ saskaņā ar pastāvošajiem notei-
kumiem var būt obligāti veicami pasākumi izpildot 
montāžu pie apkārtējās vides temperatūras zem 
+5 °C

▪

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
UN DROŠĪBA
EIROPAS KOPIENAS REGULA NR. 1907/2006 - REACH

Šis produkts ir izstrādājums Eiropas Kopienas Regulas 
Nr. 1907/2006 (REACH) 3. panta izpratnē. Tas nesatur 
vielas, kurām ir paredzēts izdalīties no izstrādājuma 
normālos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstāk-
ļos. Saskaņā ar šīs pašas regulas 31. pantu, lai ieviestu 
produktu tirgū, to transportētu vai lietotu, drošības 
datu lapa nav nepieciešama. Drošai lietošanai sekojiet 
norādījumiem šajā produkta aprakstā. Balstoties uz 
mūsu pašreizējām zināšanām, šis produkts nesatur 
SVHC (vielas, kas rada ļoti lielas bažas), kas uzskaitītas 
REACH regulas XIV pielikumā vai kandidātu sarakstā, 
ko publicējusi Eiropas Ķimikāliju aģentūra, ar koncen-
trāciju virs 0,1% (svara daļās).

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI
IESTRĀDE

Montāžas procedūra
Stingri ievērot montāžas procedūras, kā noteikts Me-
todiskajos norādījumos, Lietošanas rokasgrāmatās un 
darba izpildes instrukcijās, kuras vienmēr ir jāpielāgo 
faktiskajiem vietējiem apstākļiem. 
 
Sarnabar® izmanto jumta hidroizolācijas membrānas 
mehāniskai piestiprināšanai pie jumta konstrukcijām 
un perimetra stiprinājumu izveidošanai. 
 
Jāvadās pēc Sika iestrādes rokasgrāmatas un montāžas 
instrukciju informācijas.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI
Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī 
materiāla veiktspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. 
Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt 
vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES
Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika 
uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, 
ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām 
zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacīju-
ma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit 
normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendāci-
jām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamat-
nēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka 
nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotī-
bu konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas sa-
istības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmanto-
jot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāci-
ju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotā-
jam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam 
pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mai-
nīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpa-
šumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar 
mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteiku-
miem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunāka-
jām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu la-
pām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67375547
www.sika.lv
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