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PRODUKTDATABLAD

Sika® Spacer Tape HD
Självhäftande distans av polyuretanskum med öppna cell

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION,  SE  SÄKERHETSDATABLAD)
Kemisk bas Polyuretanskum med öppna celler
Färg Svart
Appliceringstemperatur 15 ─ 50 °C
Shore A (CQP023-1) 30
Ihoptryckningskraft (ASTM D-1667) 10 % kompression 0.1 N/mm2

Servicetemperatur -40 ─ 80 °C
Lagringstid 18 månader A

A) lagras torrt under 25 °C,  skyddas från solljus

BESKRIVNING
Sika® Spacer Tape HD är ett höghållfast polyu-
retanskum med öppna celler för användning 
som distanstejp för strukturglas och fasadbe-
klädnad med ett tryckkänsligt lim och polye-
tenfilm på båda sidor.

PRODUKTFÖRDELAR
Tillåter luft- och fuktinträngning för härd-
ning av Sikasil® silikonlim.

▪

Kompatibel med Sikasil® SG, IG, WT och WS 
produkter

▪

APPL IKATIONSOMRÅDEN
Sika® Spacer Tape HD används vanligtvis 
vid fasadglasning för att erhålla rätt fogdi-
mensioner.
Denna produkt är endast lämplig för erfarna 
professionella användare. Tester med faktiska 
underlag och förhållanden måste utföras för 
att säkerställa vidhäftning och materialkom-
patibilitet.
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APPL ICERINGSMETOD
Förbehandl ing
Underlagen skall vara rena, torra, fria från 
fett, damm och lösa partiklar.

Appl i cer ing
Rikta in och applicera tejpen på en kontaktyta 
och se till att de avsedda fogmåtten hålls. 
Tryck tejpen mot underlaget. Ta bort skydds-
folien och lägg omedelbart på det andra sub-
stratet (tidigare rengjort, se ovan) på tejpen.

VIKT IGT
Sika® Spacer Tape HD kommer att behålla sin 
form och storlek under de flesta förhållanden, 
men är inte avsedd att vara en strukturell 
komponent.
När distanstejpen väl har applicerats får den 
inte tas bort och återanvändas. Det är därför 
viktigt att placera tejpen noggrant. Se till att 
produkten är i kontakt med båda ytorna. Om 
enheten inte är korrekt inriktad, ta bort an-
vänd distanstejp, kassera och upprepa appli-
ceringen med ny tejp.
Sika® Spacer Tape HD är kompatibel med Si-
kasil® SG, WT, WS och IG fogmassor och lim. 
Alla andra fogmassor måste testas av tillver-
karen för kompatibilitet och måste godkännas 
av Sika före användning.
Sika® Spacer Tape HD får endast användas i 
strukturella glas- eller fönsterlimningsapplika-
tioner av erfarna fackmän och efter en detal-
jerad granskning och skriftligt godkännande 
av tillhörande projektdetaljer av Sikas teknis-
ka avdelning.
Applicering av distanstejp som överstiger 20 
mm bredd kan orsaka inkapsling av luftbubb-
lor som kan vara synliga bakom klara glasty-
per.

VIDARE INFORMATION
Informationen häri tillhandahålls endast som 
allmän vägledning. Råd om specifika applika-
tioner finns på begäran från Sika Industris tek-
niska avdelning. 
Kopior av följande publikationer finns tillgäng-
liga på begäran:

Säkerhetsdatablad▪

FÖRPACKNINGSINFORMATION
Standard rullstorlekar

Tjocklek 
[mm]

Bredd 
[mm]

Längd 
[m]

3.2 6, 10 15.25

4.8 6, 10 15.25

6.4 6, 8, 10 15.25

8.0 10 7.60

9.5 10 7.60

GRUND FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska värden som anges i detta doku-
ment är baserade på laboratorietester. Aktu-
ella mätta värden kan variera på grund av fak-
torer utanför vår kontroll.

HÄLSO-OCH SÄKERHETS INFORMA-
T ION
För information och råd om säker hantering, 
lagring och avfallshantering av kemiska pro-
dukter hänvisas användaren till gällande sä-
kerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, eko-
logisk, toxikologisk och annan säkerhetsrela-
terad information.

FRISKRIVNING
Informationen, och i synnerhet, rekommen-
dationerna avseende appliceringen och an-
vändandet av Sika produkter, ges i god tro ba-
serat på Sikas rådande kunskap och erfaren-
het av produkterna när de lagrats, hanterats 
och applicerats på korrekt sätt under normala 
förhållanden. I praktiken är skillnaden hos 
material, substrat och verkliga platsförhållan-
de sådana att ingen garanti avseende kurans 
eller lämplighet för ett speciellt användnings-
område kan lämnas. Med hänsyn härtill kan 
något rättsligt ansvar av vad slag det må vara 
varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i 
övrigt beträffande produkten lämnade råd. 
Användaren av produkten måste prova pro-
duktens lämplighet för den tilltänkta applika-
tionen och syftet. Sika reserverar sig för rät-
ten att ändra sina produkters egenskaper. 
Hänsyn måste vid användningen även tas till 
tredje mans ägande och andra eventuella rät-
tigheter. Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande allmänna försälj-
nings- och leveransvillkor. Användaren måste 
alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det 
lokala produktdatabladet för produkten ifrå-
ga. Kopior av detta finns tillgänglig på begä-
ran.
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Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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