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PRODUKTDATABLAD

Sika® Spacer Tape HD
Selvklebende avstandstape av polyuretanskum med åpne celler

TYPISKE  PRODUKTDATA (FOR YTTERL IGERE  INFORMASJONER KFR.  S IKKERHETSDATABLAD)
Kjemisk base Polyuretanskum med åpne celler
Farge Svart, grå
Påføringstemperatur 15 ─ 50 °C
Shore A (CQP023-1) 30
Trykkstyrke (ASTM D-1667) 10 % kompresjon 0.1 N/mm2

Temperaturbestandighet -40 ─ 80 °C
Lagringstid (CQP016-1) 18 måneder A

A) lagring under 25 °C på et tørt sted, beskyttet mot sollys

BESKRIVELSE
Sika® Spacer Tape HD er et polyuretanskum 
med høy holdfasthet og åpne celler til anven-
delse som avstandstape for strukturglass og 
fasadeplater med et trykkfølsomt lim og poly-
etylen beskyttelsesfilm på begge sider.

PRODUKTFORDELER
Tillater luft- och fuktinntrengning for▪

    herding av Sikasil® silikonlim
Kompatibel med Sikasil® SG, IG, WT▪

    og WS produkter

PÅFØRINGSOMRÅDER
Sika® Spacer Tape HD anvendes vanligvis ved 
strukturelle fasadeglassmonteringer for å
sikre korrekte fugedimensjoner.  Dette pro-
duktet er kun egnet for erfarne profesjonelle 
brukere.Tester med de aktuelle underlag og 
forhold må utføres for å sikre vedheft og
materialkompatibilitet. 
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FREMGANGSMÅTE FOR PÅFØRING
Forbehandl ing  av  over f la te
Underlaget skal være rent, tørt, fri for fett, 
fukt og løse partikler.

Påfør ing
Juster og monter tapen på en kontaktflate og 
sikre at de tiltenkte fugedimensjonene behol-
des.  Trykk tapen mot underlaget.  Fjern be-
skyttelsesfilmen og legg umiddelbart på det 
andre substratet (tidligere rengjort, se oven-
for) på tapen.

VIKT IG  MERKNAD
Sika® Spacer Tape HD kommer til å beholde 
sin form og størrelse under de fleste forhold, 
men er ikke beregnet å være en strukturell 
komponent. 
Så snart avstandstapen er montert kan den 
ikke fjernes og brukes om igjen. Det er derfor 
viktig å plassere tapen nøyaktig.  Påse at pro-
duktet er i kontakt med begge overflatene.  
Om enheten ikke er korrekt justert, fjern og 
kast brukt avstandstape og deretter gjenta 
monteringen av ny tape. Sika® Spacer Tape 
HD är kompatibel med Sikasil® SG, WT, WS og 
IG fugemasser og lim.  Andre fugemasser må 
testes av produsenten for kompatibilitet og 
godkjennes av Sika før anvendelse. Sika®
Spacer Tape HD får kun anvendes i struktur-
elle glass- eller vindusinnlimningsapplika-
sjoner av profesjonelle brukere og etter en 
detaljert undersøkelse og skriftlig god-
kjennelse av tilhørende prosjektdetaljer av 
teknisk avdeling i Sika Industri.  Montering av 
avstandstape som overstiger 20 mm bredde 
kan forårsake innkapsling av luftbobler synlig 
bak klare glasstyper. 
 

YTTERL IGERE  INFORMASJON
Denne informasjonen er kun som generell vei-
ledning. Råd om spesifikke bruksområder er 
tilgjengelig på forespørsel fra teknisk avdeling 
i Sika Industri. 
Kopier av følgende publikasjoner er tilgjenge-
lig på forespørsel:

Sikkerhetsdatablad▪

EMBALLASJE INFORMASJON
Standard rullstørrelser

Tykkelse 
[mm]

Bredde 
[mm]

Lengde 
[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

* tilgjengelig i grå

BASIS  FOR PRODUKTDATA
Alle tekniske data i dette produktdatabladet 
er basert på laboratorietester. Faktiske målte 
data kan avvike på grunn av omstendigheter 
utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI ,  HELSE  OG S IKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, 
lagring og avhending av kjemiske produkter, 
skal brukerne forholde seg til siste sikkerhets-
datablad om produktet inneholder fysiske, 
økologiske, toksikologiske og andre sikker-
hetsrelaterte data .

PRODUKTANSVAR
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbe-
falingene i forbindelse med anvendelse av Si-
ka-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas 
inneværende kunnskap og erfaring med pro-
duktene når de er riktig lagret, behandlet og 
anvendt under normale forhold i h.t. Sikas an-
befalinger. Opplysningene gjelder kun for ut-
førelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert 
til her. Ved endringer i utførelsesparameter-
ne, for eksempel endringer i underlag etc., el-
ler i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kon-
takt med Sikas Tekniske service før bruk av 
våre produkter. Informasjonen i dette doku-
mentet fritar ikke brukeren av produktene fra 
å teste dem for det tiltenkte formålet og hen-
sikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til 
Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingel-
ser. Brukere skal alltid forholde seg til sist 
oppdaterte versjon av produktdatablad og 
sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. 
Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Si-
ka Norge AS’ internettsider: www.sika.no
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