TERMÉK ADATLAP

Sarnatape®-20
BUTILKAUCSUK RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ SZALAG SARNAVAP® PÁRATECHNIKAI FÓLIÁKHOZ.

TERMÉKLEÍRÁS

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A Sarnatape®-20 butilkaucsuk alapú, kétoldalán tapadó tömítő szalag, szabályozott nyúlással.

▪ Könnyen lehúzható fólia
▪ Szabályozott megnyúlás
▪ Kiemelkedő tartósság
▪ Kiváló tapadás

FELHASZNÁLÁS
Sarnatape®-20 Kizárólag szakmai felhasználók részére.
▪ Alkalmas a Sarnafil® MT, magastető alátét lemezek
/FPO/ és a Sarnavap® párafékező fóliák /polietilén/
átlapolásainak, csatlakozásainak, végződéseinek és
részletképzéseinek légmentes tömítésére és
ragasztására.

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag

Ragasztó
Lehúzható fólia

Csomagolás

10db tekercs karton dobozva csomagolva. Csomagolás egységeket lásd érvényes árjegyzék.

Megjelenés / Szín

Sima, lapos profil. Ragasztó: Antracit szürke

Eltarthatóság

Gyártástól számított 2 évig.

Tárolási feltételek

A tekercseket bontatlan eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől, esőtől és hótól védve, száraz helyen, +5°C és +25°C között tároljuk. Mindig ellenőrizze a csomagolást.

Hosszúság

20,00 m (-4 cm / +10 cm)

Szélesség

20 mm (+/- 1,0 mm)

Vastagság

1,50 mm (-0 mm / +0,2 mm)
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Butilkaucsuk
Polipropilén

Egységnyi területre eső tömeg

1,2 g/cm3 (+20 °C)

RENDSZER INFORMÁCIÓ
Rendszer felépítése

Kompatiblis rendszerek:
▪ Sarnafil® MT magastető alátételemezek
▪ Sarnavap® PE párafékező lemezek
Kiegészítő termék:
▪ Primer 130

Összeférhetőség

Nem kompatibilis PVC-vel, kátránnyal, aszfalttal, forró bitumennel, felületaktív és olajos anyagokat tartalmazó faanyagvédőszerekkel, oldószerekkel
vagy nedvesítőszerekkel való közvetlen érintkezés esetén. Ezek az anyagok
hátrányosan befolyásolhatják a termék tulajdonságait!

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Levegő környezeti hőmérséklete

A felhasználáskor a termék hőmérsékelte legyen azonos a környezeti hőmérséklettel.
Átlapolásoknál és részlet képzéseknél min.+5°C / max. +40°C.

Alapfelület hőmérséklete

min. +5 °C / max. +40 °C

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET MINŐSÉG
A csatlakozó felület szilárd, száraz, sima, valamint portól, zsírtól és egyéb tapadást gyengítő anyagtól mentesnek kell lennie.
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS
A termék alkalmazása előtt az összes port és laza részeket el kell távolítani az alapfelületről. A porózus
csatlakozási felületeket Primer 130 /lásd Termékadatlap/ alapozóval kell alapozni a termék használata előtt.
FELHASZNÁLÁS
Lásd a vonatkozó Sikaplan® és Sarnafil® tetőszigetelő
rendszerek alkalmazási utasítását.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
▪ Alkalmazási utasítás: Sarnavap® párafékező rétegek
és Sarnafil® MT magastető alátét lemezek

KORLÁTOZÁSOK
A Sarnatape® 20 beépítését kizárólag a Sika által képzett szigetelő vállalkozó végezheti.
▪ A Sarnatape®-20 használata csak olyan földrajzi helyeken lehetséges ahol az átlagos havi minimális hőmérséklet -30 °C felett. van. A használat közbeni környezeti hőmérséklet pedig nem haladja meg a +50
°C-t.
▪ Néhány kiegészítő anyag beépítésekor, pl. kontaktszalagok és alapozó, a hőmérséklet legalább +5 °C legyen. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó Termék
Adatlap utasításait.
▪ A helyi nemzeti előírásoknak és a bizotnsági
előírásoknak megfelelően +5 °C alatti felhasználás
esetén különleges intézkedések végrahajtására lehet
szükség.
▪ Feszültség mentes ragasztást kell végrehajtani

TERMÉK ADATLAP
Sarnatape®-20
Június 2019, Version 01.01
020945051200000004

2/3

▪ Állandó UV ugárzásnak nem tehető ki.
▪ Mechanikus terhelés esetén, ne használjuk
ragasztáshoz.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
1907/2006/EK - REACH RENDELET
Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti "árucikk". Nem tartalmaz olyan anyagokat,
amelyek a szokásos vagy ésszerűen előrelátható
felhasználási feltételek mellett az árucikkből
kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba
hozatalához, szállításához vagy felhasználásához
ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint
biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő
információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez
a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency
(Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista
szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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www.sika.hu
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