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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® SealTape F
TESNIACA PÁSKA SO SCHOPNOSŤOU PREKLEŇOVANIA TRHLÍN

POPIS PRODUKTU
Sika® SealTape F je elastický systém, ktorý sa používa v 
kombinácii so Sika® vodotesnými produktami. Reduku-
je riziko priesakov cez potenciálne trhliny ako sú rohy 
a kúty stien, styky podlaha - stena, prestupy potrubí 
atď.).

POUŽITIE
Trhliny prekleňujúca a vodotesná páska, ktorá sa kom-
binuje so Sika® vodotesnými produktami na redukova-
nie rizika priesakov v mieste potenciálnych trhlín v :

Komerčných a súkromných mokrých priestoroch ▪
Chladiarňach, umyvárkach áut a kuchyniach▪
Bazénoch a zásobníkoch vody, ktoré majú finálnu po-
vrchovú úpravu z keramických obkladov

▪

Balkónoch a terasách▪
Interiéroch a exteriéroch▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Vysoko elastická▪
Vysoká pevnosť proti poškodeniu▪
Jednoduché zabudovanie▪
Vodotesná▪
Dobrá prídržnosť k Sika® vodotesným produktom▪
Chemicky odolná▪
Odolná voči UV zaťaženiu▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Tesniaca vrstva Termoplastické elastomery (TPE)
Tkanina Polypropylén

Balenie Tesniaca páska Rolky 25 m / 50 m v krabici
Vnútorný roh 20 kusov v krabici
Vonkajší roh 20 kusov v krabici
Nástenné lemovanie na prestup D14 
/ priemer 14 mm

20 kusov v krabici

Podlahové lemovanie 10 kusov v krabici
Rohová tvarovka s uskončením 20 
mm, 28 mm, 38 mm, ľavá a pravá

10 kusov v krabici

Vzhľad/ farba Žltá

Hrúbka ~ 0.66 mm

Šírka Tesniaca páska ~ 120 mm
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Dĺžka Tesniaca páska ~ 25 m / ~ 50 m

Doba skladovania 24 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom 
balení, v suchu a pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C. Vždy overiť údaje na 
balení.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu Pozdĺžne ≥ 85 N / 15 mm
Priečne ≥ 15 N / 15 mm

(DIN EN ISO 527-3)

Predĺženie Pozdĺžne ≥ 50 %
Priečne ≥ 200 %

(DIN EN ISO 527-3)

Vodotesnosť ≥ 1.5 baru (DIN EN 1928, postup B)

Odolnosť proti chemikáliám Odolná voči mnohým chemikáliám. Pre podrobnejšie informácie kontaktuj-
te Sika Technický servis.

Vystavenie UV žiareniu ≥ 500 hodín (DIN EN ISO 4892-2)

Ekvivalentná hrúbka vrstvy vzduchu pre 
vodné pary

Sd ≥ 7 m (DIN EN 1931)

Prevádzková teplota -30 °C min. / +90 °C max.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému Sika® SealTape F je vhodná v kombinácii s nasledujúcimi materiálmi:
Sikalastic®-1 K▪
SikaCeram®-500 Ceralastic▪
Sikalastic®-152▪
Sikalastic®-220 W (technické posúdenie podľa ETAG 022)▪
SikaTop® Seal 107▪
SikaCeram® Sealing Fix▪
Sika® MonoTop-120 Seal▪

Kompatibilita Nie je vhodná na priamy kontakt s tmelmi a lepidlami na báze rozpúšťadiel.

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +25 °C max. (pozri údaje uvedené v produktovom liste použitej 
vodotesnej stierky)

Teplota podkladu +5 °C min. / +25 °C max. (pozri údaje uvedené v produktovom liste použitej 
vodotesnej stierky)
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť stabilné, čisté, suché, bez 
uvolnených častíc ako sú prach, špina, olej, mastnota, 
zvyšky starých lepidiel, cementové mlieko alebo výkve-
ty. Hladké podklady mierne zdrsniť a prach odstrániť. 

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Sika® SealTape F páska
Pásku vložiť do 1. vrstvy Sika® vodotesného produktu 
pomocou rovného hladítka. Pre zabezpečenie pohybu 
je možné z pásky vytvoriť slučku. Presah pri napájaní 
roliek musí byť ≥50 mm. Po vytvrdení 1. vrstvy naniesť 
2. vrstvu Sika® vodotesného produktu.
Sika® SealTape F nástenné lemovanie
Zabudovávať podobne ako Sika® SealTape F pásku. Pri 
prestupe potrubia musí byť minimálne 4 mm pružnej 
časti v kontakte s potrubím.
Sika® SealTape F podlahové lemovanie
Potrebnú veľkosť zastrihnúť pomocou nožníc alebo 
orezávacieho noža. Zabudovávať podobne ako Sika® 
SealTape F pásku.

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.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH 
Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia 
ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, 
ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo 
odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. 
K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa 
nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 
31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálny-
ch vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC 
látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v 
prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, 
ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejne-
nom Európskou agentúrou pre chemické látky v kon-
centrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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