Produkto duomenų lapas
Leidimas PT1/2012

SikaTack Panel juostelė
Ventiliuojamų fasadų panelių tvirtinimo sistema

Naudojimas
Dvipusė lipni juosta, naudojama pirminiam fasadų panelių pritvirtinimui (kol nesukietėjo klijai ir tam, kad
užtikrinti minimalų 3 mm SikaTack® Panel klijų storį).

Gaminio duomenys
Spalva
Antracitas
Pakuotė
33 m ritinėlyje, 25 ritinėliai dėžėje.
Sandėliavimas / terminas
24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose pakuotėse sausomis sąlygomis ir
apsaugojant nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo temperatūra +10 oC... +25 oC.

Techniniai duomenys
Cheminis pagrindas
Polietileno putos
Tankis
0,064 kg/l

(DIN 51 757)

Matmenys (storis)
3,3 mm (± 0,2 mm).
Plotis
12 mm.
Darbinė temperatūra
-40 oC... +70 oC

Mechaninės / fizinės savybės
Kirpimo stiprumo riba
> 150 valandų (1 kg / 25 x 25 mm)

(FTM 2)

Tempimo stiprumo riba
MD 25 N / 15 mm, CD 20 N / 15 mm

(DIN 53 455)

Atsparumas nusilupimui
> 23 N / 25 mm (180 oC – 30 min.) ant nerūdijančio plieno

(FTM 1)

Atsparumas spaudimui
Nuokrypis
10 %
25 %
50 %

Atsparumas spaudimui (ISO 844)
22 kPa
47 kPa
120 kPa
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Pailgėjimas prie trūkimo
MD 250 %, CD 150 %

(DIN 53 455)

Svarbu
Ilgalaikį tvirtinimo stiprumą užtikrina SikaTack® Panel klijai. Skaičiuodami reikalingą ilgalaikį stiprumą į
skaičiavimus neįtraukite juostos mechaninių savybių. Juostą reikia pritvirtinti visu pagrindo ilgiu.

Pritaikymo sąlygos / apribojimai
Aplinkos temperatūra
+5 °C min. / +35 °C maks.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti
medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo
sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą
konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti
juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis
bendromis pardavimo taisyklėmis.

UAB „Profesionalios technologijos“
A.Juozapavičiaus pr. 19A – 48, Kaunas 45252
Tel. 8 (37) 331513
Faks. 8 (37) 331554
info@protec.lt
www.protec.lt
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