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Sika® SealTape-S 
Ειδική ταινία για στεγανή σφράγιση περιμετρικά και σε αρμούς 
σε χώρους υγρών διεργασιών που πρόκειται να επιστρωθούν 
πλακάκια (μέρος συστήματος) 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Ταινία στεγανοποίησης με υφαντό πλέγμα για την συγκόλληση σε κάθε πλευρά και 
μία ελαστική ζώνη διαστολής στο μέσο, για χρήση σαν μέρος ενός σύνθετου 
συστήματος σφράγισης σε συνδυασμό με στεγανή κόλλα πλακιδίων και κεραμικά 
πλακάκια με σκοπό την επίτευξη στεγανοποίηση σε χώρους υγρών διεργασιών και 
γύρω από υγρές περιοχές. 

Εφαρμογές n Σφράγιση των περιμέτρων γύρω και κάτω από πλακάκια σε περιοχές που 
λαμβάνουν χώρα υγρές διαδικασίες όπως σε μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια 
κλπ. 

n Σφράγιση γύρω από προσόψεις και γύρω από πισίνες για να αποφευχθεί η 
είσοδος νερού. 

n Σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών διαστολής σε αρμούς απομόνωσης, 
σύνδεσης και κατασκευαστικούς, σε γωνίες και διεισδύσεις σωλήνων. 

n Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

n Υψηλή ελαστικότητα 
n Στεγανό 
n Καλή χημική αντοχή 
n Ευκολία εγκατάστασης 
n Θερμική αντοχή: -25°C έως +60°C 

Δοκιμές  

Εγκρίσεις / Πρότυπα ‘European Acid-Resistant Tiling Association - Testing Institute & Consultants for 
Walls and Floors’. 

Πιστοποιητικά για την υδατο-στεγανότητα. 

Cert. No. 60210601.001. 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Ταινία μεμβράνης σε ρολά, με πλεκτό ύφασμα να προεξέχει και από της δύο 
πλευρές τους κεντρικού ελαστικού τμήματος. 

Επιφάνεια: λεία 
Πάχος ταινίας: 0.60 mm 

Χρώμα: ταινία - κίτρινο / ύφασμα- λευκό 
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Συσκευασία Μήκος ρολού ταινίας: 10 m και 50 m 

Προδιαμορφωμένα τεμάχια: 
Εσωτερικές γωνίες 90°:  IC 
Εξωτερικές γωνίες 270°:  OC 
Προδιαμορφωμένες λεπτομέρειες 
για τοίχους: 120 x 120 mm: WF 
Προδιαμορφωμένες λεπτομέρειες 
για δάπεδα: 300 x 300 mm: FF 

Ρολά:  
10 m και 50 m, 1 ρολό ανά χάρτινο κουτί 
Βάρος μονάδας: 0.034 kg/m’ 

Γωνίες: 
10 τεμάχια ανά υποσυσκευασία / 5 υποσυσκευασίες ανά κουτί 

Διεισδύσεις σε  τοίχους: 
2 τεμάχια ανά υποσυσκευασία / 70 υποσυσκευασίες  ανά κουτί 

Διεισδύσεις σε δάπεδα: 
2 τεμάχια ανά υποσυσκευασία / 20 υποσυσκευασίες  ανά κουτί 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης/ 
Χρόνος Ζωής 

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και 
χωρίς να έχει υποστεί φθορές συσκευασία. Αποθηκευμένο σε ξηρές συνθήκες και 
σε θερμοκρασίες μεταξύ  +5°C και +40°C. Προστατέψτε από την απευθείας έκθεση 
στη ηλιακή ακτινοβολία. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική Βάση Ταινία:  Θερμοπλαστικό ελαστομερές 
Οπλισμός:  Πολυεστερικό πλεκτό ύφασμα 

Αντοχή σε Διάχυση 
Υδρατμών 

~ 30’000  (SIA280) 

Μηχανικές / Φυσικές 
Ιδιότητες  

Υδατο-στεγανότητα 3 bar  (DIN1048/5) 

Δύναμη Απόσχισης Κατά μήκος και πλάτος: > 2.0 Mpa (ISO 527-1) 

Επιμήκυνση Θραύσης Κατά μήκος και πλάτος: 400% (ISO 527-1) 

Αντοχή Απόσχισης > 100 N/mm   (DIN53363) 

Συμπεριφορά κατά την 
αναδίπλωση σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

Χωρίς ρωγμές στους  -20°C 

Αντοχή  

Χημική Αντοχή Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό, ασβεστόνερο (αλκαλικό) και χλωριωμένο νερό (0.6 
mg/L).  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρίας. 

Θερμική Αντοχή -25°C έως +60°C. Σε ξηρές και υγρές συνθήκες. 

Αντοχή στη Υπεριώδη 
Ακτινοβολία > 6 μήνες (SIA 280) 
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Πληροφορίες 
Συστήματος  

Διάταξη Συστήματος Βοηθητικά προϊόντα για την τοποθέτηση: 

- Sikalastic®-152: δύο συστατικών ινοπλισμένο εύκαμπτο κονίαμα 
στεγανοποίησης  

- SikaTop® Seal-107: τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης 

- Sikalastic®-1K: Ενός συστατικού εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης 

- Για τυχόν άλλα παρόμοια προϊόντα της Sika® που μπορεί να είναι επίσης 
κατάλληλα για χρήση σε συνδυασμό με την Sika® SealTape-S παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρίας. 

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Ποιότητα Υποστρώματος Το υπόστρωμα να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από υπολείμματα και ρύπους, 
χαλαρά στοιχεία μειωμένων αντοχών, τσιμεντοεπιδερμίδα, λάδια, λιπαρές ουσίες 
κλπ. 

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντων των Sikalastic®-1K, Sikalastic®-152 και 
SikaTop® Seal-107. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

Σημείωση: Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά την ταινία Sika® 
SealTape-S ανατρέξτε όμως στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος του Sikalastic®-1K, 
Sikalastic®-152 και SikaTop® Seal-107 σχετικά με τους περιορισμούς στην 
εφαρμογή τους. 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

Σημείωση: Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά την ταινία Sika® 
SealTape-S ανατρέξτε όμως στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος του Sikalastic®-1K, 
Sikalastic®-152 και SikaTop® Seal-107 σχετικά με τους περιορισμούς στην 
εφαρμογή τους. 

Υγρασία Υποστρώματος Σημείωση: Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά την ταινία Sika® 
SealTape-S ανατρέξτε όμως στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος του Sikalastic®-1K, 
Sikalastic®-152 και SikaTop® Seal-107 σχετικά με τους περιορισμούς στην 
εφαρμογή τους. 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Εφαρμόστε το πλήρως αναμειγμένο κονίαμα της Sika® (π.χ. Sikalastic®-152 ή 
SikaTop® Seal-107) και στις δύο πλευρές του αρμού, αφήνοντας περίπου 10 mm 
από κάθε πλευρά χωρίς να εφαρμόσετε κονίαμα. 

Τοποθετήστε την Sika® SealTape-S στον αρμό που έχει επιστρωθεί στις δύο άκρες 
του όπως περιγράφεται παραπάνω και πιέστε την ταινία σταθερά πάνω στο 
κονίαμα. 

Καλύψτε την ταινία πλήρως με το στεγανοποιητικό κονίαμα (Sikalastic®-1K, 
Sikalastic®-152 ή SikaTop® Seal-107). 

Συνεχίστε την επίστρωση κάνοντας τη συνήθη εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων 
κλπ. 
Ανατρέξτε στα σχετικά Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντος για τις κόλλες πλακιδίων της 
Sika. 

Συναρμογή Ταινιών: 
Οι ταινίες μπορούν να συγκολληθούν μεταξύ τους με SikaBond® AT Universal. Οι 
αλληλοεπικαλύψεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm. Στη συνέχεια καλύψτε 
πλήρως την συναρμογή των ταινιών με το στεγανοποιητικό κονίαμα. 

Χρόνος Αναμονής / 
Ακολουθία Στρώσεων 

Ανατρέξτε στο αντίστοιχο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος του Sikalastic®-1K, 
Sikalastic®-152 και SikaTop® Seal-107 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

Για σφράγιση γύρω από βρύσες, παροχές νερού ή άλλους σωλήνες και σε γωνίες 
χρησιμοποιήστε τα ειδικά σχεδιασμένα γωνιακά προφίλ Sika SealTapes 
(εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες και κολάρα για σωλήνες). 

Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. 
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Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 
να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 

Νομικές 
Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
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 θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. 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 ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 
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