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 Ficha de Dados do Produto 
Versão 1 (11 / 2014) 

SikaTack
®
 Panel Fixing Tape  

Fita fixadora e espaçadora, auto-adesiva de dupla face  

Dados Técnicos do Produto 

Base química Espuma de polietileno de célula fechada com adesivo 
PSA 

Cor Antracite 

Resistência à tracção (ISO 527) MD 25 N/15 mm aprox. 

TD 20 N/15 mm aprox. 

Alongamento à ruptura (ISO 527) MD 250 % aprox. 

TD 150 % aprox. 

Força para compressão (ISO 844)      Deflecção 10 % 

25 %  

50 % 

0.02 N/mm
2
  aprox. 

0.05 N/ mm
2
 aprox 

0.12 N/mm
2
  aprox 

Adesividade (FTM
1
 1) 23 N/25 mm (180 °C, 30 min., aço inox) aprox. 

Resistência ao cisalhamento (FTM 8) 150 h (1 kg/ 25 x 25 mm) aprox. 

Temperatura de aplicação 5 - 35°C  

Temperatura de serviço -40 - 70°C (-40 - 175 °F) 

Armazenagem                          em local fresco e seco ≤ 25 °C 

Tempo de armazenagem 24 meses 
1)

FTM : Método de ensaio FINAT 
 

Descrição 

SikaTack
®
 Panel Fixing Tape é 

uma fita espaçadora de polietileno 
de célula fechada. Contém um 
adesivo PSA em ambas as faces e 
tem elevadas propriedades de 
adesividade. 
SikaTack

®
 Panel Fixing Tape é 

parte de um económico sistema de 
fixação de painéis de fachada 
ventilada. Com o sistema Sika-
Tack

®
 Panel, os painéis da facha-

da são fixados à subestrutura de 
forma oculta (fixação não visível). 
SikaTack

®
 Panel Fixing Tape é 

produzido de acordo com as nor-
mas de qualidade ISO 9001 e com 
o programa de actuação respon-
sável. 

Áreas de aplicação 

SikaTack
®
 Panel Fixing Tape é 

tipicamente utilizada para a fixação 
inicial de painéis de fachadas 
ventiladas (até à cura do adesivo 
SikaTack

®
 Panel) e para ajustar a 

espessura de junta correcta. 
Nota: SikaTack

®
 Panel Fixing Tape 

não deve ser utilizada em aplica-
ções de colagem de fachadas em 
vidro. 

Método de Aplicação 

Os substratos (subestrutura de 
suporte e painéis) devem ser pre-
parados de acordo com as especi-
ficações, para obtenção de boa 
aderência do adesivo SikaTack

®
 

Panel. 
Alinhar e colar a fita em todo o 
comprimento das secções verticais 
paralelamente às extremidades da 
subestrutura. Pressionar a fita ao 
substrato. A película de protecção 
do adesivo PSA só deve ser remo-
vida após a aplicação do adesivo 
SikaTack

®
 Panel. Posicione os 

painéis com precisão e pressione 
os mesmos firmemente até estes 
entrarem em contacto com a Sika-
Tack

®
 Panel Fixing Tape. 

Este produto é adequado para uso 
apenas por profissionais experien-
tes. Devem ser efectuados testes 
de aderência com substratos e 
condições actuais para assegurar 
a compatibilidade. 
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Informação adicional disponível em:  

www.sika.pt 

www.sika.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika Portugal SA 

Divisão Indústria 

Rua Santarem, 113 

4400-292 V.N.Gaia 

Portugal 

Tel. +351 22 377 69 00 

Fax +351 22 377 69 77 

 

Nota Importante 

SikaTack
®
 Panel Fixing Tape man-

tém a sua forma e tamanho sob 
várias condições, mas não é su-
posto ser um componente estrutu-
ral. A resistência a longo termo 
provém do adesivo SikaTack

®
 

Panel. 
Nota: Os valores de resistência 
mecânica da fita não devem ser 
considerados para o cálculo da 
resistência necessária a longo 
termo. A fita deve ser aplicada a 
toda a dimensão da subestrutura. 
 
Aplicação 
Uma vez aplicada, a fita espaçado-
ra não deve ser removida nem 
reutilizada. Assim é essencial 
posicionar a fita com cuidado. 
Deve garantir-se que o produto 
entra em contacto com ambas as 
superfícies. Caso a fita não fique 
correctamente alinhada, remova-a 
e reaplique uma nova. 
SikaTack® Panel Fixing Tape é 
compatível com os componentes 
do sistema SikaTack

®
 Panel.  

SikaTack® Panel Fixing Tape só 
pode ser utilizado em colagem de 
fachadas ventiladas, por profissio-
nais experientes e após análise 
detalhada e aprovação escrita dos 
detalhes do projecto correspon-
dente, pelo Departamento Técnico 
da Sika, Divisão Indústria. 

Outras informações 

Cópias das seguintes publicações 
estão disponíveis quando pedidas: 
- Ficha de dados de segurança do 

adesivo SikaTack
®
 Panel e Sika-

Tack
®
 Panel Primer 

 

Embalagem 

Rolo 33 m 3 x 12 mm 

Base dos valores 

Todos os valores apresentados 
nesta ficha de produto são basea-
dos em testes de laboratório.  
Valores obtidos podem variar 
devido a circunstâncias fora do 
nosso controle. 

Informação Higiene e Segurança 

Para informações e aconselha-
mento sobre segurança no manu-
seamento, armazenamento e 
disposição dos produtos químicos, 
os utilizadores devem ter em conta 
as fichas de dados de segurança 
que contém dados, relativos a 
segurança, físicos, ecológicos, 
toxicológicos e outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação Legal  
A informação e em particular as recomenda-
ções relacionadas com aplicação e utilização 
final dos produtos Sika, são fornecidas em 
boa fé e baseadas no conhecimento e 
experiência dos produtos sempre que devi-
damente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais, de acordo 
com as recomendações da Sika. Na prática, 
as diferenças no estado dos materiais, das 
superfícies, e das condições de aplicação 
em obra, são de tal forma imprevisíveis que 
nenhuma garantia a respeito da comerciali-
zação ou aptidão para um fim em particular, 
nem qualquer responsabilidade decorrente 
de qualquer relacionamento legal, poderão 
ser inferidas desta informação, ou de qual-
quer recomendação por escrito, ou de 
qualquer outra recomendação dada. O 
produto deve ser ensaiado para aferir a 
adequabilidade do mesmo à aplicação e fins 
pretendidos. Os direitos de propriedade de 
terceiros deverão ser observados. Todas as 
encomendas aceites estão sujeitas às 
nossas condições de venda e de entrega 
vigentes. Os utilizadores deverão sempre 
consultar a versão mais recente da nossa 
Ficha de Produto específica do produto a 
que diz respeito, que será entregue sempre 

que pedida. 
 


