PRODUKTOVÝ LIST

Sika® SealTape S
Speciální vodotěsná elastická páska pro těsnění kolem obvodů a spár ve vlhkých prostorách
POPIS PRODUKTU

VLASTNOSTI / VÝHODY

Sika® SealTape S je elastická vodotěsná páska s tkanou
síťovinou po obou stranách (lepená plocha) a s pružnou zónou uprostřed. Používá se jako součást těsnicího systému ve spojení s vodotěsnou stěrkou a lepidlem pod obklad nebo dlažbu k zajištění vodotěsnosti
ve vlhkých prostorách.

▪
▪
▪
▪
▪

Vysoká pružnost
Voděodolná
Dobrá chemická odolnost
Jednoduchá aplikace
Teplotní odolnost: -25 °C až +60 °C

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

POUŽITÍ
▪ Těsnění spár, obvodů místností, rohů, okolo a pod
dlažbou ve vlhkých prostorách jako např. koupelny,
kuchyně, balkóny, atd.
▪ Izolace v rozích a okolí trubek, těsnění svislých a vodorovných spár
▪ Pro vnitřní i venkovní prostředí

TZUS České Budějovice - Certifikát č.
204/C5/2015/020-044529
Evropská asociace "European Acid-Resistant Tiling Association" - Testing Institue & Consultants for Walls
and Floors´: test na vodotěsnost č. 60210601.001.

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze

Páska: termoplastický elastomer
Výztuha: polyesterová vlákna

Balení

Délka pásky: 10 a 50 m, 1 role v krabici
Tvarovky:
▪ Vnitřní rohy 90°: IC, 5x10ks v kartonu
▪ Vnější rohy 270°: OC, 5x10ks v kartonu

Vzhled / Barva

Barva: žlutá

Tloušťka

0,6 mm

Šířka

120 mm

Délka

10 nebo 50 m

Skladovatelnost

36 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování

Skladujte pouze v originálních, neotevřených, nepoškozených obalech, při
teplotě od +5 °C až do +40 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.
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TECHNICKÉ INFORMACE
Prodlužení

Příčně: 300%

Pevnost v tahu

Příčně: > 2,0 MPa

Ohýbání za nízkých teplot

Žádné trhliny při teplotě -20 °C.

Vodotěsnost

3 bary (DIN1048/5)

Chemická odolnost

Odolné proti slané vodě (20g/l), kyselině citronové (100g/l), kyselině chlorovodíkové (3%) kyselině sírové (35%).
Pro více informací kontaktujte prosím technické oddělení firmy.

Teplotní stárnutí

-25 °C až +60 °C. V suchém i ve vlhkém prostředí.

Propustnost pro vodní páry

1,5 baru (DIN EN 1928 verze B)

SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Skladba systému

Související produkty:
▪ SikaTop®-157 Flex: 2komponetní vlákny vyztužená, vysoce flexibilní maltová stěrka.
▪ SikaTop® Seal-107: vodotěsná malta.
▪ Sikalastic®-220 W: vysoce pružný hydroizolační nátěr do vlhkých prostor.
Pro více informací o vhodných produktech Sika®, které by se daly použít
společně s produktem Sika® SealTape S, kontaktujte prosím technické oddělení firmy Sika CZ, s.r.o.

PLATNOST HODNOT

INSTRUKCE PRO APLIKACI

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

KVALITA PODKLADU
Podklad musí být perfektně rovný, plochý a zdravý, tj.
bez odpadávajících častí, bez deformací, suchý, čistý a
zbavený prachu, mastnoty, cementového šlemu.

OMEZENÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU

Sika® SealTape S není vhodný pro použití v bazénech.
Pro více informací kontaktujte Technický servis.

Podklad musí být připravený – viz technické listy Sikalastic®-220 W, SikaTop-157 Flex, SikaTop® Seal-107.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.
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1. Naneste těsnicí stěrku Sika® (např. SikaTop-157 Flex,
Sikalastic®-220 W nebo SikaTop® Seal-107) po obou
stranách spáry nebo rohu, nechte cca 10 mm
na obou stranách spáry nebo rohu bez stěrky.
2. Přiložte pásku Sika® SealTape S na spáru nebo roh a
přitlačte pásku pevně do stěrky.
3. Kraje pružné zóny pásky Sika® SealTape S překryjte
těsnicí stěrkou (např. SikaTop-157 Flex, Sikalastic®220 W nebo SikaTop® Seal-107).
4. Potom pokračujte v aplikaci stěrky Sika podle příslušného produktového listu.
Napojování pásky – standardně se provádí přes stěrku,
kterou vlepuji pásku do rohu – přesah nejméně 40
mm. Potom pásku překryjte těsnicí stěrkou.
Pro těsnění okolo trubek, kohoutů a v rozích použijte
speciální rohové profily a speciální manžety nebo rohové tvarovky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za
běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství
žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si
poslední verzi produktového listu k danému výrobku,
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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