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Sika® SealTape-S 

Sika® SealTape-S 
Islak hacim köşe birleşimleri ve derzleri için özel su yalıtım 
bandı 

Ürün Tanımı 
Suya maruz kalan alanlar ve ıslak hacimlerde, su geçirimsiz bir katman ve 
seramik/fayans kaplama ile birlikte bir sistem olarak kullanılan, iki kenarında file ve 
orta kısmında genleşme kısmı bulunan su yalıtım bandı. 

Kullanım Alanları n Banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde, karo altı ve etrafındaki 
birleşimlerin sızdırmazlığında 

n Yüzme havuzu ve cephe elemanları etrafındaki birleşimlerde su girişine karşı 
n Boru etrafları, köşeler gibi birleşim ve inşaat derzlerinde, yatay ve düşey 

hareketli derzlerin sızdırmazlığında 
n İç ve dış mekân uygulamalarında 

Özellikleri / Avantajları n Yüksek elastikiyet 
n Su geçirimsiz 
n İyi kimyasal dayanım 
n Kolay uygulanabilir 
n Isı dayanımı: -25°C ila +60°C 

Deneyler  

Onaylar / Standartlar ‘EARTA – TI & CWF’ 

Su geçirimsizlik testi 

Sertifika no. 60210601.001. 

Ürün Bilgisi  

Yapı  

Görünüm / Renkler Elastik orta kısmın etrafında file içeren rulo 

Yüzey: düz 
Bant kalınlığı: 0.60 mm 

Renk: bant-sarı / dokuma-beyaz 



 

 2 2/4 
 

Sika® SealTape-S 

Ambalaj Bant uzunlukları: 10 m ve 50 m 

Özel kesitler: 
İç köşe 90°:  IC 
Dış köşe 270°:  OC 
Duvar birleşimi: 120 x 120 mm: WF 
Zemin birleşimi: 300 x 300 mm: FF 

Rulolar:  
10 m ve 50 m, 1 rulo/kutu 
Birim ağırlık: 0.034 kg/m’ 

Köşeler: 
10 adet/ambalaj / 5 ambalaj/karton 

Duvar birleşimi: 
2 adet/ambalaj / 70 ambalaj/karton 

Zemin birleşimi: 
2 adet/ambalaj / 20 ambalaj/kutu 

Depolama  

Depolama Koşulları / Raf-
Ömrü 

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda +5°C ve +40°C 
arasında depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 36 ay. Doğrudan güneş 
ışığından koruyunuz. 

Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı Bant:  termoplastik elastomer  
Donatı:  polyester örgülü dokuma 

Su Buharı Difüzyon 
Dayanımı 

~ 30’000  (SIA280) 

Mekanik / Fiziksel 
Özellikler  

Su Geçirimsizlik 3 bar  (DIN1048/5) 

Yırtılma Dayanımı Çapraz: > 2.0 Mpa (ISO 527-1) 

Kopma Uzama Çapraz: 400%  (ISO 527-1) 

Yırtılma Dayanımı > 100 N/mm   (DIN53363) 

Soğukta Katlanabilme -20°C’de çatlak yok 

Dayanım  

Kimyasal Dayanım Tuzlu su, kireçli (alkali) su ve klor içeren suya (0.6 mg/L) dayanıklıdır. Daha fazla 
bilgi için lütfen Teknik Departmanımız ile temasa geçiniz.  

Isı Dayanımı -25°C - +60°C. (Islak ve kuru koşullarda) 

UV Dayanımı > 6 ay (SIA 280) 

Sistem Bilgileri  

Sistem Yapısı Yardımcı yapıştırma ürünleri: 

- Sikalastic®-150: iki bileşenli, elastik, elyaf takviyeli su yalıtım harcı 

- SikaTop® Seal-107: çimento esaslı su yalıtım harcı 

- Sika® SealTape-S ile birlikte kullanımı uygun olan diğer Sika® ürünleri için 
lütfen Teknik Departmanımız ile temasa geçiniz. 

Uygulama Detayları  

Yüzey Kalitesi Yüzey kuru ve temiz olmalı, yağ, gres veya diğer kirletici malzemelerden, çimento 
şerbeti kalıntılarından, oynak ve zayıf parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. 

Yüzey Hazırlığı Yüzey hazırlığı: 
Gerekli olan yerlerde uygun astar malzemesi/sistemi kullanılmalıdır (lütfen 
Sikalastic®-150 ve SikaTop® Seal-107 ürün bilgi föylerini inceleyiniz) 
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Sika® SealTape-S 

Uygulama Koşulları / 
Sınırlamalar  

Yüzey Sıcaklığı Not: Sika® SealTape-S için herhangi bir kısıtlama yoktur ancak: uygulama 
sınırlamaları için Sikalastic®-150 ve SikaTop® Seal-107 ürün bilgi föylerini 
inceleyiniz. 

Ortam Sıcaklığı Not: Sika® SealTape-S için herhangi bir kısıtlama yoktur ancak: uygulama 
sınırlamaları için Sikalastic®-150 ve SikaTop® Seal-107 ürün bilgi föylerini 
inceleyiniz. 

Yüzey Rutubeti Not: Sika® SealTape-S için herhangi bir kısıtlama yoktur ancak: uygulama 
sınırlamaları için Sikalastic®-150 ve SikaTop® Seal-107 ürün bilgi föylerini 
inceleyiniz. 

Uygulama Talimatları  

Uygulama Metodu / 
Ekipmanlar 

Yeterli derecede karıştırılmış ilk kat Sika® harcını (ör: Sikalastic®-150 veya 
SikaTop® Seal-107) birleşim/derzin her iki tarafına da, kenarlarda yaklaşık 10 mm 
boşluk kalacak şekilde uygulayınız.  

Sika® SealTape-S’i malzeme ile kaplanmış derz/birleşimin üzerine yerleştirip 
bastırarak harcın içerisine girmesini sağlayın. 

Su yalıtım harcını kullanarak bantın üzerini tamamen kapatın. (Sikalastic®-150 veya 
SikaTop® Seal-107). 

Seramik yapıştırıcı vb. malzemeler kullanarak uygulamaya devam edin. Lütfen 
uygulama detayları için ilgili ürün bilgi föylerini inceleyin. 

Bant birleşimleri: 
Bantlar SikaBond® AT Universal ürünü kullanılarak birbirlerine yapıştırılabilir. 
Bindirme bölgesi en az 40 mm olmalıdır. Birleştirme işleminin ardından bandın 
yüzeyinin tamamını Sika harcı ile kapatınız.  

Katlar Arası Bekleme 
Süresi 

Sikalastic®-150 veya SikaTop® Seal-107 ürün bilgi föylerini inceleyiniz.  

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Köşeler, boru kenarları, musluk veya su girişi gibi noktalarda yapılan sızdırmazlık 
uygulamalarında özel olarak hazırlanmış Sika SealTape ürünlerini kullanınız.  

Daha detaylı bilgi için lütfen Sika Teknik Departmanı ile temasa geçiniz. 

Notlar 
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine 
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki 
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. 

Yerel Sınırlamalar 
Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen 
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. 

Sağlık ve Güvenlik 
Bilgileri 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer 
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) 
başvurmalıdırlar. 
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Sika® SealTape-S 

Yasal Notlar 
Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son 
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri 
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı 
durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi 
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte 
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru 
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde 
Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda 
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan 
Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin 
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları 
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut 
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak 
temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. 
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Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.  
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7 
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii, 
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye 

Çağrı Merkezi 
Telefon               
Faks            
bilgi@tr.sika.com  

+90 216 444 74 52  
+90 216 581 06 00  
+90 216 581 06 99 
www.sika.com.tr 
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