ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® SealTape F
Уплътнителна лента за премостване на пукнатини
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sika® SealTape F е компонент от еластична система,
използван в комбинация с хидроизолационните
продукти на Sika®, за уплътняване и хидроизолиране на зони със сколнност към образуване на пукнатини (ъгли на стени, връзки между под и стени,
тръбопроводи и др.).

УПОТРЕБА
Премостваща пукнатини, хидроизолационна лента,
в комбинация с хидроизолационни продукти на
Sika® при:
▪ Силно натоварени мокри помещения в търговски
и жилищни сгради

▪ Хладилни складове, автомивки и кухни за обществено хранене
▪ Басейни и фонтани в комбинация с керамични
покрития
▪ Балкони и тераси

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
▪
▪
▪
▪
▪

Силно еластична
Висока якост на разкъсване
Лесен монтаж
Водоустойчив и водонепропусклив
Много добро сцепление с хидроизолационните
продукти на Sika®
▪ Много тънка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Химична основа

Уплътнителен слой
Нетъкан текстил

Термопластични еластомери (TPE)
Полипропилен

Опаковка

Уплътнителна лента
Вътрешен ъгъл
Външен ъгъл
Стенен маншон Ø14
Подов маншон
Наклонен ръб 20 mm, 28 mm, 38
mm, ляв и десен

Ролки от 25 m или 50 m в кутия
20 бр. в картонена кутия
20 бр. в картонена кутия
20 бр. в картонена кутия
10 бр. в картонена кутия
10 бр. в картонена кутия

Външен вид / Цвят

Жълт

Дебелина

~ 0.66 mm

Ширина

Уплътнителна лента

~ 120 mm

Дължина

Уплътнителна лента

~ 25 m / ~ 50 m

Срок на годност

В ненарушени, затворени, оригинални опаковки: 24 месеца от датата
на производство.
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Условия на съхранение

Температура на съхранение от +5 °C до +30 °C. Съхранявайте на сухо,
защитени от директна слънчева светлина.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Якост на опън

Надлъжно
Напречно

≥ 85 N / 15 mm
≥ 15 N / 15 mm

(БДС EN ISO 527-3)

Удължение

Надлъжно
Напречно

≥ 50 %
≥ 200 %

(БДС EN ISO 527-3)

Водонепропускливост

≥ 1.5 бара

Химична устойчивост

Устойчива на почистващи препарати, слаби киселини и основи, както и
на морска вода. За допълнителна информация, моля, обърнете се към
Техническия отдел на Сика.

Излагане на ултравиолетови лъчи

≥ 500 часа

(БДС EN 1928, метод B)

(БДС EN ISO 4892-2)

Еквивалентен въздушен слой при ди- Sd ≥ 7 m
фузия на водни пари
Работна температура

(БДС EN 1931)

Мин. -30 °C / макс. +90 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА
Структура на системата

Sika® SealTape F се използва в комбинация със следните хидроизолационни разтвори:
▪ Sikalastic®-1 K
▪ SikaCeram®-500 Ceralastic (когато се използва като хидроизолационен
разтвор)
▪ SikaTop® Seal-107
▪ SikaTop® Seal-107 Elastik
▪ Sikalastic®-200 W
▪ Sikalastic®-220 W (с техническа оценка съгласно ETAG 022)
За други подобни продукти на Sika®, които също са подходящи за употреба съвместно със Sika® SealTape F, моля, свържете се с нашия Технически отдел.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Околна температура на въздуха

Мин. +5 °C / макс. +25 °C (вижте Листа с технически данни за продукта
на използваната хидроизолационна система)

Температура на основата

Мин. +5 °C / макс. +25 °C (вижте Листа с технически данни за продукта
на използваната хидроизолационна система)

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

▪

▪ Основата трябва да има достатъчна носеща способност, да бъде почистена от масла, смазки, прах
и други слоеве, които биха влошили сцеплението.
▪ Старите подови настилки, напр. керамични плочки, трябва да бъдат прешлайфани и старателно
почистени.
▪ Всички остатъци от стари лепила трябва да се отстранят механично.

▪

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ
▪ Sika® SealTape F се вгражда в прясно нанесения
хидроизолационен продукт на Sika® и се притиска
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▪
▪

▪

към повърхността с помощта на гладка маламашка, мистрия или шпатула.
За да може да поема движения, при монтажа на
лентата може да се остави аванс.
Sika® SealTape F трябва да се монтира със застъпване от поне 5 cm.
Върху лентата Sika® SealTape F трябва да се нанесе
втори хидроизолационен слой.
Използвайте стенен маншони Sika® SealTape F само при монтирана тръба, като мин. 4 mm маншона трябва да бъде в контакт с тръбата, т.е. да се
обърне по тръбата).
Подовия маншон Sika® SealTape F трябва да бъде
изрязан в подходяща форма с ножица или нож.

ОГРАНИЧЕНИЯ

▪ Sika® SealTape F не е подходяща при директен
контакт с уплътнители или лепила, съдържащи
разтворител.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън
нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на
приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с
безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за
приложение и използване на продуктите на Сика,
са предоставени добронамерено и се основават на
текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия
в съответствие с нашите препоръки. На практика
разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се
гарантира пригодността за определена цел, нито
да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е
длъжен да провери пригодността на продукта към
поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите
продукти. Правата на собственост на трети страни
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да
правят справка с последното издание на местния
Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да
се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде
реализирана само с разрешение на Корпоративния
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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