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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 11 / 2006 

Sika®Spacer Tape HD 
Συγκολλητική αποστατική ταινία  
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Χημική βάση 

Πολυουρεθανικός αφρός ανοι-
χτών κυψελών με συγκολλητικό 
πίεσης και επικάλυψη πολυαιθυ-
λενίου 

Χρώμα  Μαύρο 
Σκληρότητα Shore Α (ISO 868) 30 κατά προσέγγιση 
Αντοχή σε εφελκυσμό (ISO 37) 0,9N/mm2 κατά προσέγγιση  
Επιμήκυνση Θραύσης (ISO 37) 110% κατά προσέγγιση 
Θλιπτική Δύναμη παραμόρφωσης 10% (DIN 53 577) 0,1N/mm2 κατά προσέγγιση 
Θερμική Αγωγιμότητα (DIN 52 612) 0,079W/m2 K 

Διαπερατότητα Υδρατμών (ASTM E 96-C) 0,63g/100 in2 (περίοδος 24 ω-
ρών 

Ανθεκτικότητα σε υπεριώδη ακτινοβολία (ASTM G 23-69) 30000+ ώρες 
Θερμοκρασία Εφαρμογής 15°C -50°C (59-122°F) 
Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C ως 80°C (-40 ως 176°F) 
Αποθήκευση Σε δροσερό και ξηρό μέρος  
Διάρκεια ζωής  12 μήνες 

 
Περιγραφή 
Η ταινία Sika®Spacer Tape HD 
είναι ένας αφρός πολυουρεθάνης 
ανοιχτών κυψελών, με συγκολλητι-
κό πίεσης και στις 2 επιφάνειες, για 
συγκόλληση κρυστάλλων και προ-
σόψεων κτρίων 
Η Sika®Spacer Tape HD παράγε-
ται σύμφωνα με το σύστημα δια-
σφάλισης ποιότητας  ISO 9001 και 
το ενδοεταιρικό πρόγραμμα re-
sponsible care. 

 
Πεδία Εφαρμογής 
Η ταινία Sika®Spacer Tape HD 
χρησιμοποιείται στην συγκόλληση 
κρυστάλλων για να εξασφαλίσουμε 
το σωστό πάχος – απόσταση 
συγκόλλησης. Η δομή ανοιχτών 
κυψελών που διαθέτει επιτρέπει 
την δίοδο του αέρα μέσα από 
αυτήν επιτρέποντας στο 
συγκολλητικό να ωριμάσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος Εφαρμογής 
Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι 
καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο 
από ίχνη γράσου, σκόνης και σα-
θρών τμημάτων. 
Ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε 
την ταινία στην μια επιφάνεια συ-
γκόλλησης και βεβαιωθείτε ότι 
τηρούνται οι απαιτούμενες απο-
στάσεις ασφαλείας. Πιέστε την 
ταινία πάνω στο υπόστρωμα. 
Αφαιρέστε την προστατευτική 
επικάλυψη και αμέσως τοποθετή-
στε την δεύτερη προς συγκόλληση 
επιφάνεια. 
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο 
μόνο για έμπειρους χρήστες. Θα 
πρέπει να γίνονται πειράματα υπό 
πραγματικές συνθήκες  καιστα 
πραγματικά υποστρώματα ώστε να 
επιβεβαιώνεται η παρεχόμενη 
πρόσφυση και η συμβατότητα του 
προϊόντος.
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Σημαντικές Σημειώσεις 
Η Sika®Spacer Tape HD διατηρεί 
το σχήμα και μέγεθός της στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αλλά 
δεν προορίζεται προς χρήση ως 
δομικό συγκολλητικό.  
Μετά την τοποθέτηση της ταινίας 
δεν θα πρέπει αυτή να μετακινείται 
ή να ξαναχρησιμοποιείται. Για αυτό 
είναι απαραίτητο η αρχική τοποθέ-
τησή της να γίνετε σωστά. Σιγου-
ρευτείτε ότι το προϊόν βρίσκετε σε 
επαφή και με τις 2 επιφάνειες. Αν 
οι επιφάνειες δεν έχουν τοποθετη-
θεί κατάλληλα τότε θα πρέπει να 
αφαιρέσετε την παλιά ταινία, να 
την απορρίψετε και να χρησιμο-
ποιήσετε νέα ταινία. Η 
Sika®Spacer Tape HD  είναι συμ-
βατή με τα προϊόντα Sikasil®SG, 
WT, WS και IG σφραγιστικά και 
συγκολλητικά. Όλα τα άλλα συ-
γκολλητικά θα πρέπει να δοκιμά-
ζονται για συμβατότητα από τον 
κατασκευαστή και θα πρέπει να 
εγκρίνονται από τη Sika πριν την 
εφαρμογή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άλλες πληροφορίες 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

- Οδηγοί Εφαρμογών 

Πληροφορίες Συσκευασίας 

 

 Βάσεις Δεδομένων 
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται σε αυτό το Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασι-
σμένα σε εργαστηριακές δοκιμές. 
Οι πραγματικές μετρήσιμες τιμές 
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 
συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν 
να βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. 

Οδηγίες Ασφάλειας και Υγιεινής 
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετι-
κά με την μεταφορά, διακίνηση, 
αποθήκευση και διάθεση χημικών 
προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει 
να αναφερθούν στα ισχύοντα Φύλ-
λα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας 
που περιέχουν φυσικά, οικολογικά, 
τοξικολογικά και άλλα δεδομένα 
που σχετίζονται με την ασφάλεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Σημείωση  
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι 
υποδείξεις που αφορούν στην εφαρ-
μογή και τελική χρήση των προϊό-
ντων της Sika παρέχονται με καλή 
πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα 
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για 
τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύο-
νται, χρησιμοποιούνται και εφαρμό-
ζονται υπό κανονικές συνθήκες. 
Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, τα υποστρώματα και στις 
επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι 
τέτοιες που καμία εγγύηση δεν 
μπορεί να δοθεί σχετικά με την 
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριμένο σκοπό και 
καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε 
έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση 
των εδώ αναγραφόμενων πληροφο-
ριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης 
μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Ο 
χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να 
επιβεβαιώνει πειραματικά την συμ-
βατότητα του προϊόντος με την προ-
οριζόμενη εφαρμογή και χρήση .Η 
τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι 
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες 
γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε 
όρους της Εταιρείας περί Πώλησης 
και Παράδοσης. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανα-
τρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση 
του Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων, 
αντίγραφα του οποίου μπορούν να 
παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης. 

 
 

Πάχος  
(mm) 
 

Φάρδος  
( mm) 

Μήκος  
(m) 

4,8 6, 8, 10, 
12, 14, 16 

15,25 

6,4 6, 8, 10, 
12, 14, 16 

15,25 

8,0 8, 10, 12, 
14, 16 

7,6 

9,5 10, 12, 14, 
16, 18 

7,6 

 
 
 
 
                                          Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: www.sika-industry.com 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 
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