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Sika® SealTape-S 
 

Sika
® 

SealTape-S 

Izolačná tesniaca páska na tesnenie rohov, kútov a škár v 
mokrých priestoroch (systémový komponent) 

Popis produktu 
Vodonepriepustná tesniaca páska s mriežkovanými tkanými okrajmi na oboch 
stranách a elastickou expanznou zónou v strede šírky, k použitiu ako systémový 
komponent utesnenia spojov/škár vodonepriepustného lepidla na dlažbu/obklad, 
alebo cementovej hydroizolačnej stierky pre dosiahnutie vodotesnosti vo vlhkých 
priestoroch. 

Použitie   Tesnenie stykov stien a podlahy po obvode miestností pod dlažbou, v mokrých 
priestoroch ako sú kúpelne, kuchyne a balkóny 

 Tesnenie proti priesaku okolo fasádnych prvkov, základov a okolo bazénov  

 Tesnenie vertikálnych a horizontálnych dilatačných škár a konštrukčných škár 
v kútoch a okolo prestupov potrubí cez konštrukcie a pod.  

 Môže byť použitá aj na bitúmenových podkladoch 

 Na vnútorné aj vonkajšie použitie  

Charakteristiky / výhody      Vysoká pružnosť  

 Odolnosť voči vode  

 Dobrá odolnosť voči chemikáliám  

 Jednoduché zabudovanie  

 Teplotná odolnosť: -25°C do +60°C 

Skúšky   

Osvedčenia / normy   ‘European Acid-Resistant Tiling Association - Testing Institute & Consultants for 

Walls and Floors’. 

Test certifikát pre vodotesnosť. 

Cert. No. 60210601.001. 

Údaje o produkte   

Forma  

Vzhľad / farba   Páska balená v rolke, vystužená tkaninou vystupujúcou na každej strane pásky. 

Hladký povrch 
Membrána / hrúbka pásky 0.60 mm 

Farba:  
Páska: žltá  
Tkanina: biela  

 

 

Balenie   Dĺžka pásky v rolkách: 10 a 50 m 
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Tvarované profily: 

Vnútorný roh 90°:  IC 
Vonkajší roh 270°:  OC 
Nástenné lemovanie: 120 x 120 mm: WF 
Podlahové lemovanie: 300 x 300 mm: FF 

Rolky: 
Šírka rolky:  páska 70 mm / páska vrátane tkaniny 120 mm 
Dĺžka rolky:  10 m / 50 m  v kartónovom boxe 
Jednotková hmotnosť: 0.034 kg/m’ 

Rohy: 
10 ks v balení / 5 balení v kartóne 

Nástenné lemovanie: 
2 ks v balení / 70 balení v kartóne 

Podlahové lemovanie: 
2 ks v kartóne / 20 kartónov v boxex 

Skladovanie  

Skladovacie podmienky / 
životnosť  

36 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenej, 
neotvorenej originálnej kartónovej krabici v suchom prostredí pri teplote medzi  
+5°C a +40°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.  

Technické údaje   

Chemická báza   Páska:  termoplastický elastomer  
Vystuženie:  polyesterová tkanina 

Mechanické / fyzikálne 
vlastnosti   

Vodotesnosť 3 bary (DIN 1048/5) 

Pevnosť  Priečne: > 2.0 MPa (ISO 527-1) 

Predĺženie pri pretrhnutí   Priečne: 400% (ISO 527-1) 

Odolnosť proti 
pretrhnutiu > 100 N/mm (ISO 527-1) 

Správanie po uložení v 
chlade 

Bez trhlín pri -20°C. 

Odolnosť    

Chemická odolnosť   Odolné voči slanej vode, vápennej (alkalickej) a chlórovanej vode (0,6 mg/L). 

Teplotná odolnosť  -25°C až +60°C. V suchom a mokrom prostredí.  

UV odolnosť  > 6 mesiacov (SN EN 1297) 

Informácie o 
systéme   

Skladba systému  Doplnkové produkty: 

- SikaTop
®
-107 Seal: vodonepriepustná malta 

- Sikalastic
®
-152: vodonepriepustná malta 

- Sikalastic
®
-1K: vodonepriepustná malta 

- Sika
® 

Ceram-203: flexibilné lepidlo na lepenie keramických obkladačiek  

Aplikačné detaily   

Kvalita podkladu  Podklad musí byť suchý, čistý a bez oleja, mastnôt, cementového mlieka a 
uvoľnených alebo nedostatočne priľnavých častíc.  

Príprava podkladu    Príprava podkladu: 
Použiť vhodný podkladový materiál (viď produktový list SikaTop-107 Seal, 
Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika

® 
Ceram-203). 
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Aplikačné podmienky / 
Limity  

Teplota podkladu      Viď produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika
® 

Ceram-203. 

Teplota vzduchu  Viď produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika
® 

Ceram-203. 

Vlhkosť podkladu   Viď produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika
® 

Ceram-203. 

Pokyny pre aplikáciu      

Aplikačné metódy / 
náradie  

Dôkladne zmiešanú tesniacu maltu (SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-
1K) naniesť po oboch stranách škáry / rohu, pričom je potrebné nechať voľných 10 
mm po oboch stranách.  

Sika
®
 SealTape-S uložiť do škáry / rohu a vtlačiť do malty.  

Hrany pásky prekryť izolačnou maltou (SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, 
Sikalastic-1K). 

Upozornenie:  
V prípade použitia tekutých membrán musia byť tieto aplikované kefou.  
V prípade použitia epoxidových lepidiel SikaDur musia byť tieto aplikované zubovou 
stierkou. 

Spájanie pásky: 
Pásky je možné lepiť alebo zvárať. Presah musí byť min. 50 mm. 

Zváracie náradie: 
Ručná horúcovzdušná pištol a prítlačný valček pre teploty 150 až 250°C. 

Čakacia doba / 
pretierateľnosť  

Viď produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika
® 

Ceram-203. 

Poznámky ku aplikácii / 
limity   

V prípade tesnenia okolo rúr alebo prestupov a v kútoch použiť špeciálne 
zhotovené kútové tvarovky a manžety (vnútorné a vonkajšie tvarovky).  

Podrobné informácie si vyžiadajte na Technickom oddelení.  

Poznámky  Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien 
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať. 

Miestne obmedzenia 
Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie  
tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj podrobné 
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje, sú 
uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu. 

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné 
využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných 
poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a 
aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                                                          

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok. 
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