
 

 

 

S
ik

a
L
a
s
to

m
e
r®

 T
a
p
e
 1

 /
 1

 

Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2018/10 
 

SikaLastomer® Tape 
Kiváló minőségű, öntapadó, butil kaucsuk tömítőprofil 
Műszaki adatok 

Szín Szürke 

Sűrűség 1,65 g/cm3 

Alkalmazhatósági hőmérséklet -40 °C  ˗  +90 °C 

Felhasználási hőmérséklet +5 °C  ˗  +40 °C 

Dinamikus húzószilárdság 40 N/cm2 

Dinamikus nyírószilárdság 12 N/cm
2
 

180°-os lefejtés 18 N/25 mm 

Nedvesség áteresztési érték 0,17 g/m2/24 óra 

Tárolhatóság (felbontatlan, eredeti csomagolásban, 
közvetlen napfénytől, extrém hőmérséklettől és ned-
vességtől védett helyen) 

24 hónap 

Kiszerelés 

Tekercs: 

szélesség: 12 mm 

vastagság: 2 mm 

hossz: 22,5 méter 

 

Termékleírás 

A SikaLastomer® Tape kiváló minő-
ségű, öntapadó, butil kaucsuk 
tömítőporfil. 

A termék előnyei 

- Könnyen alkalmazható 

- A legtöbb alapfelületen jól tapad 

- NFRC, B osztály szerint tesztelve 

- Jó vegyi anyag és UV-állóság 

- elválasztó szalag könnyen leválaszt-
ható 

Felhasználási terület 

- tömítésre különféle építőipari alkal-
mazásoknál: tetőcsatlakozásoknál, 
felülvilágítóknál, klímaberendezé-
seknél 

- hangszigetelésre, különösen az 
autóiparban 

- fóliák illesztésére 

- vízzáró tömítések lakóbuszokhoz, 
lakókocsikhoz 

- ivóvízgyűjtő tartályok tömítésére a 
BS6920 szerint  

Feldolgozási eljárás 

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, 
fagytól, portól, zsírtól és laza részektől 
mentes. A szennyezet felületek tisztí-
tására Sika Cleaner P használata 
javasolt. 
A tömítőprofilt közvetlenül a tekercs-
ről helyezzük fel az egyik alapfelületre 
és teljes hosszában nyomjuk rá, hogy 
megfelelő kezdeti tapadást érjünk el. 
Távolítsuk el az elválasztó szalagot 
majd a másik alapfelületet nyomjuk rá 
erősen a tömítőprofilra úgy, hogy a 
megfelelő tömítettség kialakuljon. 

További információk 

Igény esetén az alábbi műszaki doku-
mentum áll rendelkezésre: 
- Biztonsági Adatlap 

Megjegyzés 

Ebben a Termék Adatlapban minden mű-
szaki adat, valamint mechanikai és fizikai 
tulajdonságok laborteszt eredményén 
alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé eltér-
het. 

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

Jogi tudnivalók 

A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és 
különösen az ajánlásokat a Sika jóhisze-
műen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra 
az esetre, amennyiben a terméket a szoká-
sos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból 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 tulaj-
donjogát 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 rendel-
kezésére bocsátunk. 


