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Sika® Spacer Tape HD
Öntapadó, nyitott cellás poliuretán hab alapú távtartó szalag
Műszaki adatok

Termékleírás
A Sika® Spacer Tape HD nyitott
cellás, nagyszilárdságú poliuretán
habszalag strukturális üvegezések,
burkolatok összeépítéséhez. Mindkét oldalán nyomás érzékeny
ragasztóanyaggal és védőfóliával
ellátva. A Sika® Spacer Tape HD
megfelel a 3000 órás UV-állósági
tesztnek (ASTM G23-69).
A Sika® Spacer Tape HD az ISO
9001 minőségbiztosítási rendszer
szerint készül.

Felhasználási terület
®
A Sika Spacer Tape HD szalagot leginkább a strukturális üvegezésnél alkalmazzák a megfelelő
távtartás kialakításához.
Ez a nyitott cellás PUR-hab levegő- és nedvességáteresztő, így
lehetővé válik a szilikon ragasztóanyagok térhálósodása.

Nyitott cellás poliuretán hab
Fekete, szürke
kb. 30
kb. 0,9 N/mm2
kb. 100%
kb. 0,1 N/mm2
0,079 W/m2K
+15 °C – +50 °C
-40 °C – +80 °C
12 hónap

Feldolgozási eljárás
Az alapfelület legyen tiszta, száraz,
homogén, zsírtól, portól és laza
részektől mentes.
A szalagot először helyezzük rá az
egyik alapfelületre. Ügyeljünk arra,
hogy a tervezett ragasztási szélességet betartsuk. Majd szorosan
nyomjuk le a szalagot, és a védőfilmet húzzuk le. Ezután a második, előzőleg megtisztított, (lásd
fent) ragasztásra kerülő elemmel
illesszük össze.
A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére
javasolt. Felhasználás előtt ajánlott
teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek
mellett a megfelelő tapadás és
anyag kompatibilitás érdekében.
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Vegyi bázis
Szín
Shore A keménység (ISO 868)
Húzószilárdság (ISO 37)
Szakadási nyúlás (ISO 37)
Nyomószilárdság 10%-os összenyomódásnál (ASTM D-1667)
Hővezető képesség (ASTM C-518)
Bedolgozási hőmérséklet
Felhasználási hőmérséklet
Eltarthatóság (száraz és hűvös helyen)

További információk
Igény esetén az alábbi műszaki
dokumentumok állnak rendelkezésre:
- Biztonsági Adatlap
- Alkalmazási irányelvek Sika
strukturális ragasztóanyagok felhasználásához

Fontos biztonsági tudnivalók
Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg
lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket
be kell tartani.

Tekercsméretek
Vastagság
(mm)

Szélesség Hosszúság
(mm)
(m)

4,8

6, 8, 10,
12, 14, 16

15,25

6,4

6, 8, 10,
12, 14, 16

15,25

8,0

8, 10, 12,
14, 16

7,6

9,5

10, 12, 14,
16, 18

7,6

Megjegyzés
Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok
laborteszt eredményén alapulnak.
Az aktuális mérési eredmény az
eltérő körülmények miatt ettől kissé
eltérhet.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com
Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

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.
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Fontos utasítás
Sika® Spacer Tape HD terhelés
alatt megtartja formáját és méretét,
de nem minősül tartóelemnek.
Egyszer felhasznált szalagot már
nem lehet újrafelhasználni, ezért
fontos, hogy ügyeljünk a szalag
megfelelő felhelyezésére. Figyeljünk arra, hogy a szalag mindkét
tapadó oldala érintkezzen az adott
alapfelülettel. Ha a szerkezeti elem
rosszul lett elhelyezve, a használt
szalagot el kell távolítani és új
szalagot kell felhelyezni.
®
A Sika Spacer Tape HD kompatibilis a Sikasil® SG, WT, WS és IG
tömítőanyagokkal. Más tömítőanyagok használatakor kompatibilitás teszt elvégzése javasolt és
alkalmazás előtt a Sika Ipari
Ragasztástechnika Üzletág jóváhagyása szükséges.
®
Sika Spacer Tape HD alkalmazása ragasztott üvegeken és ablaküvegeken csak tapasztalt felhasználók számára engedélyezett,
továbbá szükséges a Sika Ipari
Ragasztástechnika Üzletág részletes vizsgálata és írásos engedélye az alkalmazásra vonatkozóan.

