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SikaProof® ExTape-150

Construction

Fita autoadesiva à base de borracha butílica para a selagem
externa do sistema SikaProof® A
®

Descrição do
produto

SikaProof ExTape-150 é uma fita autoadesiva, que consiste numa película de
borracha butílica que é protegida com uma faixa de proteção.

Utilizações

SikaProof ExTape-150 é utilizado para juntas, conexões e detalhes para utilização
®
no lado exterior da membrana SikaProof A.

Características/
Vantagens

 Elevada aderência da borracha butílica.
 Fácil e rápida instalação.
 Faixa de proteção.

®

Dados do produto
Aspecto / Cor

Borracha butílica preta aplicado sob uma película verde, com faixa de proteção
branca.

Fornecimento

Caixa com 4 rolos.
Largura
Comprimento
Espessura

Armazenagem e
conservação

150 mm
20 m
1,10 mm

O produto conserva-se durante 24 meses a partir da data de fabrico, na embalagem
original, não encetada e em posição horizontal, a temperaturas entre +5 e +30 ºC.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta. Não sobrepor paletes por
cima dos rolos.

Dados técnicos
Compatibilidade

Não é adequado para contacto direto com asfalto, betume quente, óleos para
madeira, solventes ou outros agentes semelhantes. Para contacto com outros
materiais, esta solução deverá ser testada.
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Informação sobre o
sistema
Estrutura do sistema

®

®

SikaProof ExTape-150 e SikaProof Tape-150 são fitas autoadesivas que fazem
®
parte do sistema SikaProof A.
®

SikaProof A-05, membrana em rolo com 1 e 2 metros de largura.
®
SikaProof A-08, membrana em rolo com 1 e 2 metros de largura.
®
SikaProof A-12, membrana em rolo com 1 e 2 metros de largura.
®
SikaProof Tape-150, fita de selagem autoadesiva, à base de borracha butílica para
juntas (internas).
®
SikaProof ExTape-150, fita de selagem autoadesiva, à base de borracha butílica
para juntas (externas).

Pormenores de
aplicação
Qualidade da base

®

A superfície de contacto é a membrana SikaProof A. Esta deve estar seca, limpa e
livre de contaminações que possam prejudicar a aderência.

Condições de
aplicação/ Limitações
Temperatura da base

Mínima: +5 ºC. / Máxima: +35 ºC.

Temperatura ambiente

Mínima: +5 ºC. / Máxima: +35 ºC.

Instruções de
aplicação
Aplicação

®

SikaProof ExTape-150 é uma fita autoadesiva aplicada sem calor utilizada para
®
juntas, conexões e detalhes para utilização no lado exterior da membrana SikaProof
A.
®
®
SikaProof ExTape-150 é utilizada em combinação com SikaProof Tape-150 para
uma dupla selagem fácil e rápida de juntas e outras conexões.
Para a correta aplicação destas fitas é necessária a utilização de um rolo para
aplicar pressão sobre as mesmas após a sua instalação.
Para mais detalhes acerca da instalação deste sistema, consultar o Método de
Aplicação.

Importante

 As membranas SikaProof® A devem ser aplicadas unicamente por aplicadores
autorizados.

 Não instalar SikaProof® A em períodos de elevados tempos de chuva.
 SikaProof® A não deve ser instalado em estruturas onde esteja permanentemente
exposto aos raios UV.
Nota

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios
laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos
apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.
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Risco e segurança
REACH

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso
seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do
Regulamento (CE) n º 1907/2006 (REACH)".
Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:
- pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e(ou
- pré-registadas pela Sika e/ou
- isentas de registo.

Construction

Medidas de segurança

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e
eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de
Segurança e o rótulo da embalagem.
"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de
responsabilidade civil do fabricante".
A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos
Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que
devidamente 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 comercialização ou
aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento
legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer 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 solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal

Tel.: +351 22 377 69 00
Fax: +351 22 370 20 12
prt.sika.com
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