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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sarnavap® Tape F
Бутил-каучукова адгезійна стрічка

ОПИС
Sarnavap® Tape F - це бутил-каучукова стрічка для 
герметизації з двома поверхнями склеювання і за-
хистом від надмірного розтягування.

ЗАСТОСУВАННЯ
Sarnavap® Tape F  використовується для склеюван-
ня напусток паробар'єру Sarnavap® (на основі по-
ліетилену), а також для прикріплення паробар'єру 
Sarnavap® до гладких поверхонь.

▪

Sarnavap® Tape F може бути використаний лише 
ексклюзивно на рівні вітрозахисту.

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ
Поліпропіленова захисна стрічка▪
Адгезійна маса з захистом від надмірного розтягу-
вання

▪

Без розчинників▪
Висока надійність▪

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа Бутил-каучук

Пакування Пакувальна одиниця: див. прайс лист

Вид / Колір Дизайн: двохстороння адгезійна стрічка
Колір: чорний

Термін придатності 2 роки від дати виробництва в закритому, непошкодженому і оригі-
нальному пакуванні.

Умови зберігання Рулони зберігають від +5 °C до +25 °C в горизонтальному положенні на 
палетах, захищеними від сонячних променів, дощу і снігу. Не складати 
рулони в штабель при зберіганні і транспортуванні.

Довжина 40,00 м (- 5 см / + 20 см)

Ширина 15 мм (± 1,0 мм)

Товщина шару 1,0 мм (- 0 мм / + 0,2 мм)
Густина: 1,2 г/cм3  (+20 °C)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи Використовується з наступним матеріалом:
Sarnavap® PE паробар'єр▪
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Сумісність Не сумісний при прямому контакті з ПВХ, дьогтем, асфальтом, гарячим 
бітумом, просочуваннями для дерева з вмістом поверхнево-активних 
речовин, а також з субстанціями з вмістом олій, розчинників чи зволо-
жучих речовин.
Не стійкий до постійної дії УФ радіації.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ
ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Поверхні, що контактують повинні бути міцними, 
сухими, чистими, без пилу, мастил та інших матері-
алів, які  погіршують адгезію.

НАНЕСЕННЯ

Монтажні роботи повинні виконувати лише підря-
дники, які мають сертифікат Sika з гідроізоляції да-
хів.
Температурні обмеження при монтажі Sarnavap® 
Tape F:
для об'єднання в напустках і для деталей від +5 °C / 
до макс. +40 °C

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Згідно з чинною інструкцією для монтажу систем 
плоских покрівель Sarnafil® і Sikaplan®. Ширина на-
пусток аркушів паробар'єру повинна бути 80 мм.

ОБМЕЖЕННЯ
Географія / Клімат
Використання Sarnavap® Tape F обмежується гео-
графічним положенням з середньо місячною міні-
мальною температурою -50 °C. Постійна середня 
температура експлуатації обмежується до +50 °C.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ
Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 
базуються на лабораторних випробуваннях. Реаль-
ні характеристики можуть варіюватися з причин, 
що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені 
у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він 
не містить речовин, які виділяються із складу в нор-
мальних або обґрунтовано передбачуваних умовах 
використання. Згідно статті 31 того ж положення 
для виводу продукта на ринок, транспортування 
або використання паспорт безпеки не потрібен. 
Для безпечного використання дотримуйтесь інстру-
кцій, наведених у цьому паперовому носії даних. 
Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не 
містить SVHC (речовин, що представляють особливу 
стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регла-
менту REACH, або в списку речовин, опублікованих 

Європейським Агентством з хімічних речовин у кон-
центраціях понад 0,1%.
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ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосую-
ться способу застосування та кінцевого використан-
ня продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 
підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 
продукцію, за умови належного зберігання проду-
кції, поводження з нею та використання в нормаль-
них умовах відповідно до рекомендацій компанії 
Sika. На практиці відмінності між матеріалами, по-
верхнями і фактичними умовами місця, в якому за-
стосовується продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо товарного 
стану і придатності для продажу чи придатності для 
конкретного використання, а також виключати вся-
ку відповідальність, яка може виникнути через 
будь-які правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи інших про-
позицій. Замовник продукції повинен перевірити її 
придатність для передбачуваного застосування і 
мети. Компанія Sika залишає за собою право зміню-
вати склад своєї продукції. Майнові права третіх 
сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення при-
ймаються згідно з діючими умовами продажів і по-
стачань. Користувачі повинні завжди звертатися до 
останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу 
відповідного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.

Cіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua
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