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Sika® SealTape-S

Sika® SealTape-S

Construction

Vízszigetelő szalag perem- és hézagszigetelés céljára
nedvességnek kitett burkolatok alatt (burkolási rendszer része)
Termékleírás

A Sika® SealTape-S mindkét oldalán egy szövött, ragasztható hálóval, illetve középen
egy rugalmasan nyúló sávval ellátott vízszigetelő szalag, mely egy összetett tömítési
rendszer része a vízszigeteléssel, a csemperagasztóval és a burkolólappal együtt
nedves terekben történő és nedves területek körüli vízszigeteléshez.

Alkalmazási terület





Peremszigetelések készítésére és nedves üzemű kerámiaburkolatok alatt, mint
pl. fürdőszobák, konyhák és teraszok.
Homlokzati elemek körüli szigetelések készítésére a víz átszivárgása ellen
Hézagok vagy dilatációs hézagok vízszigetelésére vízszintes-, függőleges- vagy
együttes mozgásuk esetén hajlatokban is, továbbá csőáttörések körül, stb.
Beltéri és kültéri használatra







Kiemelkedően rugalmas
Vízálló
Jó vegyi ellenálló képesség
Egyszerűen elhelyezhető
Hőállóság: -30 °C-tól +90 °C-ig




Termékjellemzők /
előnyök

Vizsgálatok
Engedélyek / szabványok Európai Saválló Burkolatkészítők Egyesülete – Falak és padlók vizsgáló és tanácsadó Intézete által bevizsgált.Vízszigetelési tanúsítvány száma: 60210601.001

Termékadatok
Megjelenés
Színárnyalat

Szigetelőszalag tekercsben, a rugalmas szalag két szélén szövött felülettel
Szalag felület: sima
Szalag vastagság: 0,60 mm
Szín: szalag - sárga / szövés - fehér

Szállítás

Tekercsméret:
Szélesség: szalag 70 mm / szövettel együtt 120 mm
Hosszúság: 10 m és 50 m (1 tekercs kartondobozba csomagolva)
Felületi tömeg: 0.034 kg/m2
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Tárolás
Tárolási feltételek /
eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, +5 °C és +40 °C közötti helyen 36
hónapig tárolható. Közvetlen napsütéstől védjük.

Műszaki adatok
Alapanyag

Szalag:
Erősítés:

Páradiffúziós ellenállási
szám

Kb. 30’000

hőre lágyuló elasztomer
poliészter szövet
(SIA 280)

Mechanikai / fizikai
tulajdonságok
Víznyomás

3 bar

Szakítószilárdság

Keresztirányban: > 2,0 Mpa

(MSZ EN ISO 527-1)

Szakadási nyúlás

Keresztirányban: 400%

(MSZ EN ISO 527-1)

Továbbszakadási
ellenállás

> 100 N/mm

Hideghajlíthatóság

-20 °C-on nem reped.

(DIN 1048/5)

(DIN 53363)

Ellenállóság
Vegyi ellenállóság

Sós víznek, meszes (lúgos) víznek és klóros víznek (0,6 mg/l) ellenáll.
Részletes információért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatához.

Hőállóság

-25 °C-tól +60 °C-ig. Nedves és száraz körülmények között.

UV ellenállás

> 6 hónap

(SIA 280)

Rendszerinformáció
Rendszerfelépítés

Kapcsolódó termékek:
-

®
Sikalastic -152: kétkomponensű, rugalmas, szálerősített vízszigetelő bevonat

-

SikaTop® Seal-107: cementtartalmú vízzáró készhabarcs

-

Egyéb, hasonló Sika® termék használatát megelőzően kérjük, forduljon tanácsért a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatához.

Feldolgozási részletek
Alapfelület minősége

Az alapfelület száraz, tiszta, olajtól, zsírtól, cementiszaptól és laza részektől mentes
legyen.

Alapfelület előkészítése

Amennyiben szükséges, az alapfelület előkészítéséhez használjon megfelelő alapozót
(kérjük, olvassa el a Sikalastic®-152 és a SikaTop® Seal-107 Termék Adatlapokat).

Feldolgozási feltételek
/ korlátozások
Alapfelület hőmérséklete

®
A Sika SealTape-S szalaggal kapcsolatban nincs korlátozás, de a ragasztóra vonatkozóan lásd a Sikalastic®-152 és a SikaTop® Seal-107 anyagok Termék Adatlapját.

Környezet hőmérséklete

®
A Sika SealTape-S szalaggal kapcsolatban nincs korlátozás, de a ragasztóra vonatkozóan lásd a Sikalastic®-152 és a SikaTop® Seal-107 anyagok Termék Adatlapját.

Alapfelület nedvessége

®
A Sika SealTape-S szalaggal kapcsolatban nincs korlátozás, de a ragasztóra vonat®
®
kozóan lásd a Sikalastic -152 és a SikaTop Seal-107 anyagok Termék Adatlapját.
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Feldolgozási
utasítások
Feldolgozási módszerek / A bekevert szigetelő habarcsot (pl. Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107) úgy
eszközök
hordjuk fel a hézag/sarok mindkét oldalára, hogy a szélétől mindkét irányban 1-1 cm
habarcsmentes maradjon.
®

Fektessük a Sika SealTape-S szalagot a hézagra/sarokra és finoman nyomjuk bele
a szigetelőhabarcsba.
®
A szalag széleit fedjük be még egy réteg szigetelőhabarccsal (Sikalastic -152 vagy
®
SikaTop Seal-107).

Construction

Majd a csempézést végezzük el a szokásos módon csemperagasztó használatával,
stb. Kérjük, olvassa el a vonatkozó Sika csemperagasztó Termék Adatlapját.
Szalagtoldás:
®
A szalagokat SikaBond AT Universal ragasztóval illeszthetjük össze. Az átfedés legalább 40 mm legyen. Majd a teljes szalagtoldást fedje be Sika vízszigetelő habarcscsal.
Várakozási idő /
átdolgozhatóság

Lásd a Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107 Termék Adatlapokat.

Feldolgozási
megjegyzések /
korlátozások

A vízvezetékeknél vagy egyéb csöveknél és sarkoknál lévő szalagok körüli tömítéshez használjuk a speciálisan kialakított Sika® SealTape-S sarokprofilokat (belső és
külső sarkok ill. csőgallérok).
Bővebb információért forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatához.

Mérési értékek

Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik.
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások
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.

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 nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki 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 az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.:
+36 1 371-2020
Fax:
+36 1 371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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