
FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI
Sika® SealTape F
BANDĂ DE ETANȘARE PENTRU PRELUAREA FISURILOR

DESCRIEREA PRODUSULUI
Sika® SealTape F face parte dintr-un sistem de hidroi-
zolare elastic, utilizat în combinație cu mortarele de
impermeabilizare Sika®, pentru a etanșa și impermea-
biliza zonele cu risc de fisurare (colțurile pereților, con-
exiuni perete-placă, conducte, etc.).

UTILIZĂRI
Banda de etanșare Sika® SealTape F preia fisuri și etan-
șează rosturi împreună cu mortarele de impermeabili-
zare Sika®, în următoarele aplicații:

Spații umede în zone comerciale aglomerate și spații
umede în zone rezidențiale

▪

Depozite frigorifice, spălătorii auto, bucătării profe-
sionale

▪

Piscine și bazine cu apă, atunci când sunt finisate cu
placări ceramice

▪

Balcoane și terase▪

CARACTERISTICI/AVANTAJE
Elasticitate ridicată▪
Rezistențe la rupere ridicate▪
Ușor de aplicat▪
Etanșează și impermeabilizează▪
Aderență bună împreună cu produsele de impermea-
bilizare Sika®

▪

Foarte subțire▪

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Bază chimică Strat de etanșare Elastomer Termoplastic (ETP)

Strat de armare Polipropilenă

Ambalare  
Bandă de etanșare Rolă de 25 m / 50 m în cutie
Colț interior Cutie, 20 bucăți
Colț exterior Cutie, 20 bucăți
Element prefabricat pentru etanșa-
rea la perete a țevilor cu diametru
Ø14mm

Cutie, 20 bucăți

Element prefabricat rectangular
pentru pardoseli 425mm x 425mm

Cutie, 10 bucăți

Element prefabricat tip racord
treaptă 20 mm, 28 mm, 38 mm, pe
dreapta, pe stânga

Cutie, 10 bucăți

Aspect/Culoare Galben
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Termen de valabilitate 24 luni de la data producției, depozitat în condiții uscate, în ambalaje origi-
nale sigilate, nedeterioarate

Condiții de depozitare A se depozita în mediu uscat și la temperaturi cuprinse între +5°C si +30°C.
A se feri de expunerea directă la lumina solară.

Lungime Bandă de etanșare ~ 25 m / ~ 50 m

Lățime Bandă de etanșare ~ 120 mm

Grosime ~ 0,66 mm

INFORMAȚII TEHNICE
Rezistența la întindere Longitudinal ≥ 85 N / 15 mm

Transversal ≥ 15 N / 15 mm
(DIN EN ISO 527-3)

Alungire Longitudinal ≥ 50 %
Transversal ≥ 200 %

(DIN EN ISO 527-3)

Rezistența chimică Rezistentă la detergenți, acizi și compuși bazici cu agresivitate scăzută cât și
la apă sărată. Contactați Departamentul Tehnic Sika pentru informații supli-
mentare.

Rezistenţă la UV ≥ 500 ore (DIN EN ISO 4892-2)

Grosime strat de aer echivalent pentru
vaporii de apă

Sd ≥ 7 m (DIN EN 1931)

Impermeabilitate ≥ 1,5 bar (DIN EN 1928, Procedura B)

Temperatură de serviciu -30 °C min. / +90 °C max.

INFORMAȚII DESPRE SISTEM
Structura sistemului Sika® SealTape F se utilizează împreună cu următoarele produse de imper-

meabilizare:
Sikalastic®-1 K▪
SikaCeram®-500 Ceralastic (folosit ca mortar de impermeabilizare)▪
Sikalastic®-152▪
Sikalastic®-220 W (certificare tehnică tip ETAG 22)▪

Pentru alte produse Sika® similare ce pot fi utilizate împreuna cu Sika® Seal-
Tape F vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic Sika.

INFORMAȚII DE APLICARE
Temperatura ambientală a aerului +5 °C min. / +25 °C max. (a se consulta fișa tehnică a sistemului de imper-

meabilizare utilizat)

Temperatura suportului +5 °C min. / +25 °C max. (a se consulta fișa tehnică a sistemului de imper-
meabilizare utilizat)

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
PREGĂTIREA SUPORTULUI

Stratul suport trebuie să fie rezistent, uscat, curat și
să nu prezinte urme de contaminări, particule friabi-
le sau desprinse, lapte de ciment, uleiuri si grăsimi,
etc.

▪

Finisajele vechi, ceramice, trebuie curățate temeinic
și sablate.

▪

Urmele de adeziv vechi se vor îndepărta mecanic▪
.
.

METODE / UNELTE DE APLICARE

Sika® SealTape F se va îngloba în mortarul de imper-
meabilizare proaspăt aplicat pe stratul suport folo-
sind o gletiră netedă sau un șpaclu.

▪

Pentru rosturi cu mișcare, se recomandă realizarea
unei bucle din Sika® SealTape F.

▪

Sika® SealTape F se va aplica cu o petrecere de cel
puțin 5 cm între 2 benzi.

▪

Un al doilea strat de produs de impermeabilizare se
va aplica peste Sika® SealTape F.

▪

În cazul aplicării unei piese prefabricate Sika® SealTa-
pe F pentru etanșarea în jurul țevilor sau conducte-
lor care trec prin pereți, asigurați-vă că cel puțin 4

▪
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mm din zona elastică a benzii se află în contact cu țe-
ava/conducta.
Piesa prefabricată Sika® SealTape F  utilizată pentru
etanșare la nivelul pardoseli se va tăia la dimensiuni-
le cerute cu ajutorul unei foarfeci sau a unui cuțit.

▪

LIMITĂRI
Banda Sika® SealTape F nu este adecvată pentru con-
tactul direct cu sigilanți sau adezivi pe bază de sol-
vent.

▪

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa uti-
lizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice,
utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a
Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conține
informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, pre-
cum şi alte informații privind siguranţa.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele
informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile
oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului tre-
buie să verifice conformitatea acestuia în vederea apli-
cării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produse-
lor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale
terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în
concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de li-
vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai
recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respec-
tiv, a cărei copie se livrează la cerere.
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