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 Karta Informacyjna Produktu 
Wersja 11 / 2006 

Sika® Spacer Tape HD 
Samoprzylepna ta�ma dystansowa 

Charakterystyka Techniczna Produktu 
Charakterystyka chemiczna Pianka poliuretanowa o strukturze otwartych komórek 

z warstw� kleju samoprzylepnego oraz polietylenow� 
ta�m� separacyjn�.  

Kolor Czarny 
Twardo�� Shore A (ISO 868) Ok. 30 
Wytrzymało�� na rozci�ganie (ISO 37) ok. 0,9 N/mm2 
Wydłu�enie do rozerwania (ISO 37) ok. 110% 
Siła do kompresji 10 % (DIN 53 577) ok. 0,1 N/mm2 
Przewodno�� cieplna (DIN 52 612) 0,079 W/m2· K 
Przepuszczalno�� pary wodnej (ASTM E 96-C) 0,63 g/100 in2 (na 24 godziny) 
Odporno�� na UV (ASTM G 23-69) powy�ej 3000 godzin 
Temperatura podczas aplikacji 15 - 50°C (59 - 122 °F) 
Temperatura u�ytkowania -40 - 80°C (-40 - 176 °F) 
Przechowywanie Przechowywa� w chłodnym i suchym miejscu  
Czas przydatno�ci do u�ycia 12 miesi�cy 

 
 
Opis 
Sika® Spacer Tape HD jest wyso-
kowytrzymał� ta�m� poliuretanow� 
o strukturze otwartych komórek, 
stosowan� w szkleniu struktural-
nym i innych zastosowaniach 
fasadowych. Posiada obustronnie 
samoprzylepn� warstw� kleju.  
Ta�ma Sika® Spacer Tape HD jest 
produkowana zgodnie z Systemem 
Zapewnienia Jako�ci ISO 9001. 
 

Zastosowanie  
Ta�ma Sika® Spacer Tape HD jest 
stosowana w szkleniu struktu-
ralnym w celu nadania spoinie 
klejowej wymaganych wymiarów. 
Struktura otwartych komórek 
pozwala na penetracj� powietrza i 
pary wodnej potrzebnych do 
prawidłowego utwardzania klejów 
silikonowych. 

Sposób stosowania 
Podło�e musi by� czyste i suche, 
jednorodne, wolne od tłuszczu, 
pyłu i lu�nych cz�stek.  
Dopasowa� i naklei� ta�m� na 
jedn� z powierzchni upewniaj�c 
si�, �e ��dane wymiary poł�czenia 
zostan� zachowane. Docisn�� 
ta�m� do podło�a. Usun�� ta�m� 
zabezpieczaj�c� i niezwłocznie 
naklei� drug� ł�czon� powie-
rzchni� (uprzednio oczyszczon� i  
osuszon�). 
Produkt jest przeznaczony do 
zastosowa� profesjonalnych.  
Nale�y przeprowadzi� testy 
przyczepno�ci do stosowanych w 
danych warunkach materiałów, 
oraz ich zgodno��. 



 S
ik

a®
  S

pa
ce

r T
ap

e 
H

D
  2

 / 
 2

 

 

Dodatkowe informacje dost�pne s� na: 
www.sika.pl 
www.sika.com 
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Wa�ne informacje 
Ta�ma Sika® Spacer Tape HD 
zachowuje swój kształt i wymiary w 
typowych warunkach, jednak nie 
jest ona opracowana w celu 
stanowienia elementu wzmacniaj�-
cego poł�czenie. 
Naklejona ta�ma nie mo�e by� 
odklejana i u�yta ponownie. 
Dlatego zalecane jest staranne 
dopasowanie poło�enia ta�my 
przed naklejeniem. Nale�y si� 
upewni�, czy ta�ma dobrze przyle-
ga do obu ł�czonych powierzchni. 
Je�eli powierzchnie nie zostały 
dostatecznie dopasowane, usun�� 
u�yt� ta�m� i powtórzy� klejenie z 
u�yciem nowej ta�my. 
Ta�ma Sika® Spacer Tape HD jest 
kompatybilna z silikonami Sikasil® 
SG, WT, WS i IG. Inne 
uszczelniacze musz� by� przeba-
dane  przez producenta pod k�tem 
ich kompatybilno�ci oraz aprobo-
wane przez Sika przed zastoso-
waniem ich w kombinacji z Sika® 
Spacer Tape HD .   
Ta�ma Sika® Spacer Tape HD 
mo�e by� zastosowana w szkleniu 
strukturalnym lub wklejaniu szyb 
do okien tylko przez do�wiad-
czonych fachowców i po szczegó-
łowym sprawdzeniu projektu 
konstrukcji potwierdzonym pise-
mnie przez dział Technical Service 
Sika Industry.  

Dodatkowe Informacje 
Na �yczenie dost�pne s� nast�-
puj�ce publikacje: 
- Karta Charakterystyki Substancji  
  Chemicznej 

Standardowe wymiary rolek 
Grubo�� 

[mm] 
Szeroko�� 

[mm] 
Długo�� 

[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 7,60 

9,5 10, 12, 14, 
16, 18 7,60 

Podstawa danych 
Wszystkie dane techniczne zamie-
szczone w niniejszej Karcie s� 
oparte na badaniach w warunkach 
laboratoryjnych. Dane te mog� si� 
ró�ni� od zmierzonych w innych 
warunkach.  

Wa�ne 
Informacje i zalecenia dotycz�ce 
bezpiecznego przetwarzania, skła-
dowania i usuwania �rodków 
chemicznych, zawarte s� w 
aktualnej Karcie Charakterystyki 
Substancji Chemicznej, karcie 
zawieraj�cej własno�ci fizyczne, 
ekologiczne, toksykologiczne  
i  ogólnego bezpiecze�stwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
Informacje, a w szczególno�ci zale-
cenia dotycz�ce działania i ko�cowego 
zastosowania produktów Sika s� 
podane w dobrej wierze, przy 
uwzgl�dnieniu aktualnego stanu wiedzy 
i do�wiadczenia Sika i odnosz� si� do 
produktów składowanych, przechowy-
wanych i u�ywanych zgodnie z 
zaleceniami podanymi przez Sika. Z 
uwagi na wyst�puj�ce w praktyce 
zró�nicowanie materiałów, substancji, 
warunków i sposobu ich u�ywania i 
umiejscowienia, pozostaj�ce całkowicie 
poza zakresem wpływu Sika, 
wła�ciwo�ci produktów podane w 
informacjach, pisemnych zaleceniach i 
innych wskazówkach udzielonych 
przez Sika nie mog� by� podstaw� do 
przyj�cia odpowiedzialno�ci Sika w 
przypadku u�ywania produktów 
niezgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. U�ytkownik produktu jest 
obowi�zany do u�ywania produktu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i 
zaleceniami podanymi przez firm� 
Sika. Sika zastrzega sobie prawo 
zmiany wła�ciwo�ci swoich produktów. 
Prawa własno�ci osób trzecich musz� 
by� przestrzegane. Wszelkie zamówie-
nia s� realizowane zgodnie z aktualnie 
obowi�zuj�cymi zasadami sprzeda�y i 
dostawy. U�ytkownicy s� obowi�zani 
przestrzega� wymaga� zawartych w 
aktualnej Karcie Technicznej u�ytkowa-
nego produktu. Kopi� aktualnej Karty 
Informacyjnej Produktu Sika dostarcza 
U�ytkownikowi na jego ��danie. 
 


