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SikaLastomer® ALU
Kiváló tapadású, emelt hőállóságú alumínium fóliával fedett butil
tömítőszalag
Műszaki adatok

Elválasztó réteg

Butilkaucsuk / aluminium műanyagfólia
Butil; fekete
3
1,4 g/cm
Szilikonpapír ( szélesebb mint a szalag a
könnyebb leválasztás érdekében)

Vastagság
Szakítószilárdság
Szakadási nyúlás

1,0 mm
> 100 N/25 mm (hosszirány)
> 60%

Lefejtési szilárdság 90° / 100mm

≥ 20 N /25mm
5 °C – +40 °C
Ügyeljünk a páralecsapódásra!
-30 °C – +80 °C

Feldolgozási hőmérséklet
Alkalmazhatósági hőmérséklet
Páraáteresztő képesség
Eltarthatóság

Termékleírás
®
A SikaLastomer
ALU tartósan
plasztikus, butilkaucsuk alapanyagú,
alumínium
fóliával
társított
tömítőszalag. Az így összetársított
rendszer a butil tömítőanyagok pozitív
tulajdonságait (nedvességzárás) és az
alumínium mechanikai és védő
hatását ötvözi, egyben optikailag
tetszetős megjelenést biztosít.

Párazáró
+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten UV
fénytől védve tároljuk. A termék nem fagyveszélyes.
Felhasználási terület
®
- A SikaLastomer ALU alkalmas
alumínium, acél, üveg, fa, műanyag
elemek tömítésére
- Üveghomlokzatok és fémlemez
szegélyek illesztési hézagtömí-téseihez az üveg- és fémiparban,
valamint télikertek és üvegházak
tömítési munkáihoz
- Beázások azonnali megszűntetésére a javítóiparban
- Légcsatornák tömítése
- Fémburkolatú szigetelő lemezek
szegése

Termékelőnyök
- Kiváló tapadás
- Nagyon jó környezetállóság
- Kiváló hőállóság
- Tartósan plasztikus butil
- Kiváló vízállóság
- Magas páradiffúziós ellenállás
- Oldószermentes
- Éghetőség „B2” DIN 4102
- „E” DIN 13 501-1
- Szakadásbiztos
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Vegyi bázis
Szín
Sűrűség

Feldolgozási eljárás
A tömítendő rész tiszta, száraz és
zsírtól, olajtól, valamint portól mentes
legyen. A tisztításon kívül más
előkezelés általában nem szükséges.
Porózus alapfelület esetén kérjen
tanácsot az Ipari Ragasztástechnika
Üzletágtól.
Kérdéses esetben előzetes kísérletek
elvégzése szükséges. A feldolgozási
hőmérséklet 5 °C és +40 °C között
legyen.
A
szalag
közvetlenül
felhasználható a tekercsről. Az
elválasztó réteget felhasználás előtt
távolítsuk el, majd a butil szalagot
helyezzük el és jól nyomjuk rá a
felületre
egy
simító
eszköz
segítségével.
Ne használjuk a szalagot teherhordó
elemként.
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 (
különösen
lágyítót
tartalmazó
felületek műanyag, gumi esetén)
érdekében.

Tekercsméret
Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(m)

1,0

50*

20

*Egyéb szélességi méretek is
rendelhetők.
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.
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.

Vegyi ellenállóság
Édes- és tengervízzel szemben
ellenálló.
Szerves
oldószerekkel
szemben nem ellenálló.
Ezek az értékek csak tájékoztató
jellegűek.

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
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További információk
Igény esetén az alábbi műszaki
dokumentumok állnak rendelkezésre:
- Biztonsági Adatlap

