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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Spacer Tape HD
Zelfklevende afstandhouder van open cellig polyurethaan schuim

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET  VE IL IGHEIDS INFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)
Chemische basis Open cel polyurethaan foam
Kleur Zwart, grijs
Verwerkingstemperatuur 15 ─ 50 °C
Shore A (CQP023-1) 30
Perskracht (ASTM D-1667) 10 % ingedrukt 0,1 N/mm2

Temperatuursbestendigheid -40 ─ 80 °C
Houdbaarheid 12 maanden A

A) opslag beneden 25 °C op een droge plaats, afgeschermd van zonlicht

BESCHRI JV ING
Sika® Spacer Tape HD is een open cel polyure-
thaan schuim van hoge sterkte voor afstand-
houder in structurele beglazing- en vliesgevel-
systemen met aan beide zijden een drukge-
voelige lijmlaag en een polyethyleen schutfo-
lie .

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Lucht- en vochtdoorlatend voor het door-
harden van Sikasil® siliconen lijmen.

▪

Kan worden toegepast in combinatie 
met Sikasil® SG, IG, WT en WS producten

▪

TOEPASS INGSGEBIEDEN
Sika® Spacer Tape HD wordt meestal gebruikt 
in structurele beglazingssystemen om de juis-
te voegdimensies in te kunnen stellen. 
Dit product is alleen geschikt voor ervaren 
professionals. Voer vooraf testen uit met de 
gangbare ondergronden en onder plaatselij- 
ke omstandigheden om hechting en materiaal 
compatibiliteit te waarborgen
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VERWERKINGSMETHODE
Ondergrondvoorbehande l ing
De ondergronden moeten schoon en droog 
zijn en vrij van vet, stof en losse deeltjes.

Toepass ing
Lijn de tape uit en breng deze aan op één con-
tactvlak en waarborg de bedoelde voeg di-
mensies. Druk de tape op het oppervlak. Ver-
wijder de schutfolie en plaats de tweede, eer-
der gereinigde, ondergrond tegen de tape.

LET  OP:  BELANGRI JK
Sika® Spacer Tape HD blijft haar vorm en af-
metingen behouden onder de meeste condi-
ties, maar is niet bedoeld als een structureel 
component. 
Na aanbrengen de tape niet meer verwijde-
ren en opnieuw plaatsen. Het is daarom es-
sentieel dat de tape voorzichtig en met zorg 
wordt gepositioneerd. De tape dient in con-
tact te zijn met beide oppervlakken. Wanneer 
de unit niet juist is uitgelijnd, verwijder de ge-
bruikte tape en gebruik het niet meer. Her-
haal de applicatie met nieuwe tape. 
Sika® Spacer Tape HD kan samen worden toe-
gepast met Sikasil® SG, WT, WS en IG afdicht-
kitten en lijmen. Alle andere afdichtkitten 
moeten eerst worden getest door de produ-
cent op compatibiliteit en dient te worden 
goedgekeurd door Sika voordat het wordt ge-
bruikt. 
Sika® Spacer Tape HD mag alleen worden toe-
gepast voor structurele beglazing of het lij-
men van ruiten door ervaren professionals en 
na een gedetailleerde toetsing van de corres-
ponderdende projectdetails met schriftelijke 
goedkeuring van Technical Service, Sika Ne-
derland B.V. 
Het toepassen van spacer tape breder dan 20 
mm kan inkapselen van luchtbellen vooroor-
zaken, die zichtbaar zijn achter helder 
glastypes.

AANVULLENDE INFORMATIE
De bovenstaande informatie is alleen bedoeld 
als algemene richtlijn. Op verzoek wordt ad-
vies over specifieke toepassingen verstrekt 
door Technical Service van Sika Nederland 
B.V. 
Op verzoek zijn kopieën van de volgende pu-
blicaties verkrijgbaar:

Veiligheidsinformatiebladen▪

VERPAKKINGSGEGEVENS
Standaard rolafmetingen

Dikte 
[mm]

Breedte 
[mm]

Lengte 
[m]

4.8 6, 8, 10, 12 15.25

6.4 6, 8, 10, 12, 
14

15.25

8.0 8, 10, 12, 14, 
16

7.60

9.5 10, 12, 14, 16, 
18

7.60

BASIS  PRODUCTWAARDEN
Alle technische gegevens in dit productinfor-
matieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtes-
ten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk 
van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS-  EN VE IL IGHEIDS IN-
FORMATIE
Voor informatie en advies over de veilige han-
tering, opslag en afvoer van chemische pro-
ducten, dient de gebruiker het meest recente 
veiligheidsinformatieblad te raadplegen, be-
treffende de fysieke, ecologische, toxicologi-
sche en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

WETTEL I JKE  BEPAL INGEN
De informatie, en met name de aanbevelin-
gen met betrekking tot de toe-passing en het 
eindgebruik van Sika producten, wordt in 
goed vertrouwen verstrekt op basis van de 
huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale om-
standigheden. In de praktijk zijn de verschillen 
in materialen, onderlagen en werkelijke om-
standigheden ter plaatse zodanig dat er geen 
garantie kan worden ontleend met betrekking 
tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel, noch enige aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit enige juridische relatie, 
op basis van deze informatie, of uit enige 
schriftelijke aanbevelingen of enig ander ad-
vies dat wordt gegeven. De gebruiker van het 
product dient geschiktheid van het product te 
testen voor de beoogde toepassing. Sika 
houdt zich het recht voor om producteigen-
schappen te wijzigen. De eigendomsrechten 
van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de 
huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uit-
gave van het productinformatieblad te raad-
plegen voor het betreffende product; exem-
plaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

PRODUCTINFORMATIEBLAD
Sika® Spacer Tape HD
Version 02.01 (03 - 2023), nl_NL
019400000099001000

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

2 / 2


