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TUOTETIETOESITE

Sika® Expansion Tape-600

TUOTEKUVAUS
Sika® Expansion Tape-600 on itseliimautuva, elastinen 
polymeeri, dispersiokyllästetty, paisuva eristysnauha.

KÄYTTÖ
Sika® Expansion Tape-600 on suunniteltu ikkuna- ja 
ovenkarmien tiivisytksiin ja vastaaviin lähekkäin ole-
vien rakennuskappaleiden tiivistyssovelluksiin. Sika® 
Expansion Tape-600 suojaa tuulta, pölyä, roiskevettä 
ja sadetta vastaan.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Höyryavoin rakenne▪
Elastinen▪
Hyvä äänen ja lämmön eristys▪
Päällemaalattavissa useilla vesipohjaisilla maaleilla▪
Sadeveden kestävä paineeseen (600 Pa)▪
Vähäiset päästöt▪

YMPÄRISTÖTIETO
EMICODE EC1PLUS▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
Paloluokka B1 DIN 4102▪
ift Rosenheim external control▪
DIN 18542 BG 1▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Kyllästetty pehmeä polyuretaanivaahto

Pakkaus Nauhan leveys/Tii-
veysalue*

Sauman le-
veys [mm]

m/ rulla rullia / laa-
tikko

m / laatikko

10 / 1−4 1−4 13.0 30 390
12 / 2−6 2−6 12.0 25 300
15 / 4−9 4−9 8.0 20 160
15 / 5−12 5−12 5.6 20 112
20 / 6−15 6−15 4.3 15 64.5
20 / 9−20 9−20 3.3 15 49.5
25 / 11−25 11−25 2.6 12 31.2
40 / 24−42 24−42 2.6 7 18.2

* 1 sarake = Nauhan koko
2 sarake = sauman leveys (huomioi sauman tuleva liike)
esimerkki 15/ 5−12 = teippi 15 mm leveä  5−12 mm leveille saumoille.

Olomuoto / Väri Esipuristettu rulla, musta.

Käyttöikä Sika® Expansion Tape-600 säilyy 24 kk valmistuspäivästä, varastoituna va-
hingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa ohjeen mukaan.

Sika® Expansion Tape-600 varastoidaan kuivissa olosuhteissa ja suoralta Varastointiolosuhteet
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auringonvalolta suojattuna +5°C – +25°C lämpötilassa

TEKNINEN TIETO

Valon ja lämmön kesto Vaatimuksenmukainen (DIN 18542)

Sauman vesihöyrynläpäisy ≤ 1.0 m3 / (h*m*(daPa)2/3) ift Rosenheim external control (EN 1026)

Vesihöyryn diffuusiovastus noin 100 (µ-arvo). (ISO 12572)

Vastaavuus ilmakerroksen paksuus vesi-
höyrylle

n. 0.5 m  ( 50 mm leveys) (ISO 12572)

Lämmönjohtavuus n. 0.052 W/m*K. (λ-arvo) (ISO 12667)

MENETELMÄ TIETO

Yhteensopivuus Määräykset täyttävä (DIN 18542)

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulle olla puhdas, kuiva, luja ja tasainen, puh-
das öljystä, rasvasta, pölystä ja muusta irtoaineksesta. 
Maalit, sementtiliimat ja vastaavat tulee poistaa. Sika® 
Expansion Tape-600 liimaantuu ilman pohjusteita ja 
aktivointiaineita.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Avaa rulla irroittamalla avaus/sulkuteippi. Leikkkaa 
nauhan pää saksilla suoraksi.

1. 

Irroita nauhan irroituskalvo ja työnnä teipin pää ra-
kennusmateriaaliin saumaan. Aseta teippi suoraan 
linjaan. Paina teippiä rakennusmateriaalia vastaan. 
Varo venyttämästä eristysnauhaa. Jotta saumasta tu-
lee tiivis, tulee teipin olla 10 mm pidempi kuin sau-
man pituus.

2. 

Avattu teippirulla tulee heti rullata tiiviisti ja sulkea 
rullan pää sulkuteipillä, jottei avattu eristysteippi ala 
paisua.

3. 

Teippi on liimattava karmiin ennen ikkuna/ovi asen-
nusta. Teippi tulee asentaa jättäen paisumisvara(laa-
jentumisvara). Teippi voidaan leikata karmin nurkissa. 
Teippiä ei tarviste asentaa yhtenäisenä koko karmin 
ympäri.

RAJOITUKSET
Korket lämpötilat kiihdyttävät eristysnauhan paisun-
taa. Matalissa lämpotiloissa nauhan paisunta hidastuu. 
Paras lopputulos saavutetaan kun nauha asenne-
taan +23 °C lämpötilassa. Sika® Expansion Tape-600 on 
asennettava 30 minuutin sisällä +23 °C lämpötilassa.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on artiklan 3 asetus (EC) No 1907/2006 
(REACH) mukainen. Siitä ei normaali käytössä vapaudu 
artiklan määrittelemiä aineita. Käyttöturvatiedotetta, 
artiklan 31 mukaan, ei tarvitse tehdä saattaakseen 
tuotteen markkinoille, kuljettaakseen tai käyttääk-
seen. Turvalliseen käyttöön noudata tämän teknisen 
tietoesitteen ohjeita. Meidän nykyisen tietämyksem-
me mukaan tämä tuote ei sisällä aineita SVHC (erityis-
tä huolta aiheuttavia aineiden lista) lueteltu liitteessä 
XIV REACH asetuksessa eikä aineita kemikaaliviraston 
kandidaattilistassa joiden painoprosentti on yli 0.1%.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
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ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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