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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Spacer Tape HD
Samolepiaca dištančná páska s otvorenou bunkovou štruktúrou na báze penového PUR

TYPICKÉ  ÚDAJE  O  PRODUKTE  (ĎALŠ IE  ÚDAJE  V IĎ  KBU)
Chemická báza polyuretánová pena s otvorenými bunkami
Farba čierna, sivá
Aplikačná teplota 15 ─ 50 °C
Shore A (CQP023-1) 30
Sila na stlačenie (ASTM D-1667) 10 % kompresia 0.1 N/mm2

Prevádzková teplota -40 ─ 80 °C
Trvanlivosť 18 mesiacov A

A) skladovať pri teplote pod +25 °C v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením

POPIS
Sika® Spacer Tape HD je veľmi silná polyuretá-
nová penová lepiaca páska s otvorenými bun-
kami a s lepidlom citlivým na tlak na oboch 
stranách pásky určená prioritne pre apliká-
cie ako štrukturálne zasklievanie a obkladanie.

PREDNOSTI  PRODUKTU
Umožňuje prenikanie vzduchu a vlhkosti na 
vytvrdenie Sikasil® silikónových lepidiel. 

▪

Kompatibilná s výrobkami Sikasil® SG, IG, 
WT a WS 

▪

OBLASŤ  POUŽIT IA
Sika® Spacer Tape HD sa zvyčajne používa na 
štrukturálne zasklievanie a správne nadimen-
zovania spoja.
Tento produkt je vhodný iba pre skúsených 
profesionálnych používateľov. Pred použitím 
treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi 
a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhé-
zia a kompatibilita materiálov.
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SPÔSOB APL IKÁCIE
Pr íprava  povrchu
Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, 
mastnoty, prachu a uvoľnených častíc.

Apl ikác ia
Vyrovnajte a aplikujte pásku jednou stranou 
na povrch a uistite sa, že zamýšľané rozmery 
škáry sú dodržané. Pritlačte pásku ku podkla-
du. Odstráňte ochrannú pásku a ihneď prilož-
te druhý podklad (vopred očistený, pozri vyš-
šie) na pásku.

UPOZORNENIE
Sika® Spacer Tape HD udržiava svoj tvar a veľ-
kosť pri väčšine podmienok, ale nie je považo-
vaný za štrukturálny komponent.
Raz ako je už páska Sika® Spacer Tape HD po-
užitá, nesmie byť odstránená a znovu použitá. 
Preto je dôležité, aby bola páska opatrne 
umiestnená. Uistite sa, že je páska v kontakte 
s oboma povrchmi. Ak páska nie je správne 
umiestnená, odstráňte ju, vyhoďte a opakujte 
aplikáciu s novou páskou.
Sika® Spacer Tape HD je kompatibilná s lepid-
lami a tmelmi Sikasil® SG, WT, WS a IG. Všetky 
ostatné tmely musia byť odskúšané výrobcom 
kvôli kompatibilite a schválené firmou Sika 
pred ich použitím.
Sika® Spacer Tape HD sa môže použiť iba pri 
štrukturálnom zasklievaní alebo pri lepení 
skiel skúsenými používateľmi a po detailnom 
overení a písomnom schválení projektových 
detailov oddelením Sika Industry.
Aplikovanie pásky na šírku presahujúcu 20mm 
môže spôsobiť zapuzdrenie vzduchových bub-
lín, ktoré môže byť viditeľné pri čírom skle. 

ĎALŠ IE  INFORMÁCIE
Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Ra-
du ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na 
požiadanie na Technickom oddelení Sika In-
dustry. 
K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledov-
ných dokumentov:

Karta bezpečnostných údajov▪

INFORMÁCIE  O  BALENÍ
Štandardné rozmery roliek

Hrúbka 
[mm]

Šírka 
[mm]

Dĺžka 
[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

* k dispozícii v sivej farbe

PLATNOSŤ  HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom 
liste sú uvedené na základe laboratórnych 
skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto 
môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú 
mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE  O  OCHRANE ZDRAVIA  A  
BEZPEČNOSTI  PR I  PRÁCI
Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek 
výrobku prečítať najnovšie príslušné karty 
bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpeč-
nostných údajov poskytuje informácie a rady 
týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladova-
nia a likvidácie chemických výrobkov a obsa-
huje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné 
údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce 
sa na aplikáciu a použitie produktov spoloč-
nosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú 
v dobrej viere na základe súčasných vedomos-
tí a skúseností spoločnosti Sika s týmito pro-
duktmi, za predpokladu správneho skladova-
nia, manipulácie a aplikácie za bežných pod-
mienok v súlade s doporučeniami spoločnosti 
Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v mate-
riáloch, podkladoch a v skutočných podmien-
kach na danom mieste nemôže vyvodzovať z 
týchto informácií ani z písomných odporúčaní, 
či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť 
pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vy-
plývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. 
Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať 
vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastníc-
ke práva tretích strán musia byť dodržané. 
Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s 
platnými všeobecnými obchodnými podmien-
kami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať 
si poslednú verziu príslušného produktového 
listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie 
alebo je k dispozícii na www.sika.sk
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