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FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Spacer Tape HD
Bandă distanțier din poliuretan dublu adezivă

F IȘĂ  TEHNICĂ (PENTRU MAI  MULTE  INFORMAȚI I  CONSULTAȚI  F IȘA  CU DATE  DE  SECURITATE)
Compoziție chimică Spumă poliuretanică cu celule deschise
Culoare Negru, gri
Temperatura de lucru 15 ─ 50 °C
Shore A (CQP023-1) 30
Forța de compresie (ASTM D-1667) 10 % compresiune 0.1 N/mm2

Temperatura de lucru -40 ─ 80 °C
Termenul de valabilitate 18 luni A

A) Depozitat în mediu uscat sub 25 °C , ferit de acțiunea directă a soarelui

DESCRIERE
Sika® Spacer Tape HD este o bandă distanțier, 
pe bază de spumă de poliuretanică cu celule 
deschise, prevăzută cu adeziv sensibil la pre-
siune pe ambele fețe și bandă de protecție 
din polietilenă.

AVANTAJELE  PRODUSULUI
Permite pătrunderea aerului și umidității 
pentru întărirea adezivilor pe bază de silicon 
Sikasil®.

▪

Compatibilă cu adezivii Sikasil® SG, WT, WS 
și IG.

▪

DOMENI I  DE  APL ICARE
Sika® Spacer Tape HD este utilizată in mod 
obișnit în ansamblurile de geam structural 
pentru ajustarea si reglarea corectă a îmbină-
rii.
Acest produs se recomandă a fi utilizat numai 
de personal calificat și cu experiență. Teste pe 
straturi suport originale și în condiții efective 
trebuie efectuate pentru a asigura aderența și 
compatibilitatea materialelor.
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METODA DE  APL ICARE
Pregăt i rea  suprafețe i
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără 
urme de grăsime, ulei și lipsite de praf.

APL ICARE
Aliniați și aplicați banda pe suprafața de con-
tact și asigurați-vă că sunt păstrate dimensiu-
nile dorite ale îmbinării. Apăsați banda pe 
substrat. Îndepărtați folia de protecție și pu-
neți imediat al doilea substrat (curățat anteri-
or, vezi mai sus) pe bandă.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Sika® Spacer Tape HD își va menține forma și 
dimensiunea în majoritatea condițiilor, dar nu 
este o componentă structurală.
Odată aplicată banda distanțier, aceasta nu 
trebuie îndepărtată și refolosită. Prin urmare, 
este esențial să poziționați banda cu atenție. 
Asigurați-vă că produsul este în contact cu 
ambele suprafețe. Dacă nu este aliniată co-
rect, îndepărtați banda uzată, aruncați și re-
petați aplicarea cu bandă nouă.
Sika® Spacer Tape HD este compatibil cu sigi-
lanții și adezivii Sikasil® SG, WT, WS și IG. Toa-
te celelalte materiale de etanșare trebuie tes-
tate de producător pentru compatibilitate și 
trebuie să fie aprobate de Sika înainte de utili-
zare.
Sika® Spacer Tape HD poate fi utilizat numai 
în aplicații de asamblări structurale sau de li-
pire a ferestrelor de către profesioniști cu ex-
periență și după o examinare detaliată și 
aprobare scrisă a detaliilor proiectului de că-
tre Departamentul Tehnic al Sika Industry.
La aplicarea benzilor distanțier care depă-
șesc 20 mm lățime se poate produce încapsu-
lare de bule de aer care pot fi vizibile în spate-
le sticlei transparente.

INFORMAȚI I  SUPL IMENTARE
Informațiile oferite în această fișă tehnică 
sunt informații generale legate de produs. 
Pentru aplicații specifice și informații supli-
mentare vă rugăm să vă adresați departamen-
tului tehnic Sika Industry. La cerere sunt dis-
ponibile următoarele documentații:

Fișă cu date de securitate▪

AMBALARE
Role la dimensiuni standard

Grosime 
[mm]

Lațime 
[mm]

Lungime 
[m]

3.2 6, 10 15.25

4.8 6, 10, 12 15.25

6.4* 6, 8, 9, 10, 12, 
15, 18, 20, 22

15.25

8.0* 6, 8, 9, 10, 12, 
20

7.60

9.5* 6, 8, 10, 12, 
18

7.60

* disponibile pe culoare gri

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta fișă tehnică se ba-
zează pe teste de laborator. Datele efectiv 
măsurate, pot varia din cauza unor circum-
stanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI  DE  SĂNĂTATE  Ș I  S IGURANȚĂ
Pentru informații și recomandari privind sigu-
ranța utilizării, depozitărea și eliminarea pro-
duselor chimice, utilizatorii vor consulta cea 
mai recentă versiune a fișei cu date de securi-
tate a produsului, care contine informații de 
ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și 
alte informatii privind siguranța.

PREVEDERI  LEGALE
Informațiile și în mod special recomandările 
privind aplicarea și utilizarea finală a produse-
lor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în 
baza cunoștințelor actuale și a experienței Si-
ka și sunt valabile atunci când produsul este 
depozitat corespunzător, manipulat și aplicat 
în condiții normale și în conformitate cu reco-
mandările Sika. În practică, diferențele de ma-
teriale și de substraturi, precum și condițiile 
concrete din teren, sunt de așa maniera încât, 
nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau 
utilizarea într-un anume scop a produsului și 
nici o altă responsabilitate decurgând din ori-
ce raport juridic nu poate fi dedusă din pre-
zentele informații, din orice recomandări scri-
se sau din orice altă consiliere oferită. Utiliza-
torul produsului trebuie să testeze compatibi-
litatea acestuia pentru aplicația și scopul pro-
pus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modi-
ficări caracteristicilor produselor sale. Se vor 
respecta drepturile de proprietate ale terților. 
Toate comenzile sunt acceptate în concordan-
ță cu condițiile generale de vânzare și de livra-
re actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea 
mai recentă versiune a fișei tehnice a produ-
sului respectiv, a cărei copie se livrează la ce-
rere.
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