
FICHA DE DADOS DO PRODUTO
Sarnabar® Connection Clip
CLIP DE CONEXÃO, MOLDADO POR INJEÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Sarnabar® Connection Clip é fabricado em Poliami-
da (PA 6) moldado por injeção

UTILIZAÇÕES
O Sarnabar® Connection Clip é utilizado para unir as
barras Sarnabar fornecidas pela Sika Supply Center.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Fácil e rápida conexão das barras Sarnabar▪
Produto 3 em 1 (Conexão, proteção e espaçador)▪
Dispensa as bandas de membrana nas zonas termi-
nais

▪

Fácil aplicação - função tipo click▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Sistema de Gestão da Qaulidade EN ISO 9001/14001▪

DADOS DO PRODUTO
Base química Poliamida (PA 6)

Fornecimento O produto é embalado em embalagem plástica com 350 peças ou saco com
50 peças.

Aspecto / Cor Cores Cinzento (aprox. RAL 7046)

Tempo de armazenamento O produto não expira de validade se corretamente armazenado.

Armazenagem e conservação O Sarnabar® Connection Clip deve ser armazenado em condições secas.

Comprimento 80 mm

Largura 34,5 mm

Altura 11 mm
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Unidade de peso 0,010 kg

INFORMAÇÃO DO SISTEMA
Estrutura do sistema Produtos adequados para conexão:

Apenas adequado para a conexão das barras Sarnabar.
Produtos compatíveis:
Membranas de impermeabilização em PVC e TPO, Sarnafil e Sikaplan.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO
Temperatura ambiente -20 °C mín. / +60 °C máx.

Temperatura da base -30 °C mín. / +60 °C máx.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
APLICAÇÃO

A aplicação de produtos auxiliares, ex.: cola de contac-
to/ diluente deve ser limitada a temperaturas superio-
res a +5ºC.Consultar as fichas de produto respectivas
para informação complementar.
Devem de ser tomadas precauções na aplicação a tem-
peraturas ambientes inferiores a +5ºC de acordo com
os requisitos de segurança em vigor.
A aplicação deve ser apenas efectuada por profissio-
nais qualificados pela Sika para o efeito.

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

De acordo com as instruções de aplicação válidas para
as membranas Sarnafil e Sikaplan. O Sarnabar® Con-
nection Clip não absorve forças elevadas. Como resul-
tado, a primeira fixação deve ser colocada no final da
barra Sarnabar, próxima do clip de conexão. O final da
barra Sarnabar ser pressionada a uma distância entre
5–10mm do centro do clipe de conexão, e posterior-
mente empurrada até ao meio do mesmo.

OBSERVAÇÕES
Geográficas / Climatéricas
A utilização do clip de conexão Sarnabar está limitada
a localizações geográficas com uma média mensal mí-
nima de temperatura de -40 °C.
Exposição permamente limitada a temperatura ambi-
ente de +50 °C

VALOR BASE
Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Pro-
duto são baseados em ensaios laboratoriais. Resulta-
dos obtidos noutras condições podem divergir dos
apresentados, devido a circunstâncias que não pode-
mos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Por favor, ter em atenção que o desempenho deste
produto poderá variar ligeiramente de país para país,
em função dos parâmetros regulamentares específi-
cos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Pro-
duto para a descrição completa dos campos de aplica-
ção.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º
1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é
um artigo. Este produto não contém substâncias que
sejam intencionalmente libertadas em condições nor-
mais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De
acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não
é necessária ficha de dados de segurança para coloca-
ção no mercado, transporte ou utilização. Para uma
utilização segura siga as instruções dadas através da fi-
cha de produto. Como base no nosso conhecimento
actual, o produto não contém nenhuma Substância de
Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do
Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lis-
ta Candidata publicada pela European Chemicals
Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1%
(m/m).
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NOTA LEGAL
A informação, e em particular as recomendações rela-
cionadas com aplicação e utilização final dos produtos
Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conheci-
mento e experiência dos produtos sempre que devida-
mente armazenados, manuseados e aplicados em con-
dições normais, e de acordo com as recomendações
da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos mate-
riais, das superfícies, e das condições de aplicação em
obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma ga-
rantia a respeito da comercialização ou aptidão para
um fim em particular, nem qualquer responsabilidade
decorrente de qualquer relacionamento legal, pode-
rão ser inferidas desta informação, ou de qualquer re-
comendação por escrito, ou de qualquer outra reco-
mendação 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 acei-
tes estão sujeitas às nossas condições de venda e de
entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre con-
sultar a versão mais recente e específica da nossa Fi-
cha de Produto a que diz respeito, e que será entre-
gue sempre que solicitada.
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Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com
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