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TERMÉK ADATLAP

SikaTack® Panel Fixing Tape
Kétoldalt öntapadós rögzítő- és távtartó szalag

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT
Vegyi bázis Polietilén (nyomásérzékeny ragasztóval)
Szín Antracit
Felhasználási hőmérséklet +5°C ─ +35°C
Kemény műanyaghabok összenyomási jelemzői (ISO 844) 50%-os összenyomás 0,12 MPa
Lefejtési tapadás ( FTM 1) 180°, 30 perc, rozsdamentes acél 23 N / 25 mm A, B

Nyirási ellenállás ( FTM 8) 1 kg / 25 mm x 25 mm 150 óra
Alkalmazhatósági hőmérséklet -40°C ─ +70°C
Szavatossági idő 24 hónap C

A) FTM = FINAT vizsgálati módszer B) Keresztirányban C) tárolás +25°C alatt, száraz, napfénytől védett helyen

LE ÍRÁS
A SikaTack® Panel Fixing Tape egy zártcellás 
polietilén távtartó ragasztószalag a homlokza-
ti paneleknek a SikaTack® Panel ragasztó kike-
ményedése közbeni ideiglenes rögzítéséhez. 
Mindkét oldalán nyomásérzékeny ragasztóval 
van ellátva. Kiváló lefejtési és kúszási tulaj-
donságokkal rendelkezik.
A SikaTack® Panel Fixing Tape az átszellőzt-
etett homlokzatburkolatok gazdaságos és rej-
tett rögzítési rendszerének a része. A Sika-
Tack® Panel rendszerrel (SikaTack® Panel Fi-
xing Tape, SikaTack® Panel ragasztó és a meg-
felelő előkezelő szerek, pl. a SikaTack® Panel 
Primer) a homlokzati panelek nem látható 
módon rögzíthetők a tartószerkezethez. 

TERMÉK ELŐNYEI
Nagyon magas kezdeti tapadás▪
Sokféle alapfelülethez jól tapad▪
Feldolgozása gyors és egyszerű▪
Könnyen eltávolítható védőfólia▪
Teljesen kompatibilis a SikaTack® Panel ra-
gasztókkal

▪

FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET
A SikaTack® Panel Fixing Tape szalagot jellem-
zően az átszellőztetett homlokzat paneleinek 
ideiglenes rögzítéséhez (míg a SikaTack® Pa-
nel ragasztó kikeményedik) és a megfelelő hé-
zagvastagság kialakításához használják. A Si-
kaTack® Panel Fixing Tape szalag lehetővé te-
szi a homlokzati panelek gyors és gazdaságos 
kezdeti rögzítését.
A termék felhasználása kizárólag tapasz-
talt szakkivitelezők részére javasolt. Fel-
használás előtt végezzen próbavizsgálato-
kat az adott alapfelületen, ill. az adott feltéte-
lek mellett a megfelelő tapadás és anyagkom-
patibilitás érdekében.
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FELDOLGOZÁSI  EL JÁRÁS
Fe lü let  e lőkész í tés
A SikaTack® Panel Fixing Tape-et a SikaTack® 
Panel ragasztó adatlapjában meghatározott 
módon előkezelt alapfelületre kell feldolgozni.

Fe lhordás
Igazítsa el, majd ragassza fel a SikaTack® Panel 
Fixing Tape szalagot a függőleges szakaszok 
teljes hosszában és a keretező profilok szélei-
vel párhuzamosan. Nyomja a ragasztószalagot 
az előkezelt alapfelületre. A SikaTack® Panel 
ragasztó feldolgozása után távolítsa el a Sika-
Tack® Panel Fixing Tape védőfilm rétegét. 
Pontosan helyezze el a burkolati paneleket, 
majd nyomja őket erősen addig, míg teljes fe-
lületen érintkezik a SikaTack® Panel Fixing Ta-
pe szalaggal. A rögzítőszalagot a felhelyezést 
követően már ne távolítsa el és ne használja 
fel újra. Ezért rendkívül fontos, hogy körülte-
kintően helyezze fel a szalagot. Ügyeljen rá, 
hogy a szalag mindkét felülettel teljesen érint-
kezzen. Ha a burkolati panel rosszul lett elhe-
lyezve, távolítsa el a használt szalagot, dobja 
el és egy új szalaggal ismételje meg a ra-
gasztást.
A SikaTack® Panel Fixing Tape szalag a Sika-
Tack® Panel rendszer minden elemével kom-
patibilis.

A SikaTack® Panel Fixing Tape szalag átszellő-
ztetett homlokzatok esetén történő fel-
használása kizárólag tapasztalt szakemberek 
részére javasolt, miután a Sika Műszaki 
Osztálya részletes vizsgálatot végzett és írásos 
jóváhagyását adta a projektre vonatkozóan.

FONTOS F IGYELMEZTETÉS
A SikaTack® Panel Fixing Tape szerelőszalag 
nem szerkezeti elem. A hosszan tartó 
szilárdságot a SikaTack® Panel ragasztó bizto-
sítja, ezért a tartós szilárdság kiszámításánál 
ne vegye figyelembe a ragasztószalag mecha-
nikai értékeit. A SikaTack® Panel Fixing Tape-
et ne használja strukturális üvegezéshez.

TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK
Jelen információk csak tájékoztató jellegű-
ek. Egyedi felhasználás esetén fordul-
jon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechni-
ka Üzletághoz. 
Igény esetén az alábbi műszaki dokumentu-
mok állnak rendelkezésre:

Általános útmutató: SikaTack® Panel rend-
szer

▪

CSOMAGOLÁSI  INFORMÁCIÓ

33 m-es tekercs 3 x 12 mm

TERMÉK ADATOK BÁZISA
Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki 
adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

JOGI  TUDNIVALÓK
A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és 
különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen 
biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismere-
tei és tapasztalatai alapján arra az esetre, 
amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak 
megfelelően tárolják, kezelik és használják. 
Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból az anyag-
ban, az alapfelületben és a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra való megfe-
lelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonat-
kozásból eredő kötelezettség nem származ-
tatható. A termék felhasználójának ellenőriz-
nie kell a terméknek az adott felhasználási 
módnak és célnak való megfelelését. A Sika 
fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-
nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdon-
jogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék legfrissebb 
Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, 
amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP
SikaTack® Panel Fixing Tape
Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU
019436010019001000

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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