
TECHNISCHE FICHE
SikaProof® Tape-150 A
VOLLEDIG AANHECHTENDE ZELFKLEVENDE BAND VOOR DE BEHANDELING VAN INTERNE NADEN
VAN HET SIKA-PROOF® A WATERDICHTINGSSYSTEEM

OMSCHRIJVING
SikaProof® Tape-150 A is een zelfklevende band be-
staande uit een polyacrylaat lijm op een gele draag-
film die bekleed is met het SikaProof® A volledig aan-
hechtend systeem

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SikaProof® Tape-150 A is alleen geschikt voor gebruik
door ervaren professionals.
SikaProof® Tape-150 A wordt gebruikt voor het verze-
gelen van dwarse overlappende naden, aansluitingen
en details van het SikaProof A membraan systeem (in-
tern / vlieszijde) in combinatie met de SikaProof ExTa-
pe-150.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Volledige aanhechting op de betonconstructie▪
Geen laterale watermigratie (zoals het SikaProof A
systeem)

▪

Goede hechting en afdichtende eigenschappen, in
het bijzonder bij koude en vochtige omstandigheden.

▪

Eenvoudige en snelle plaatsing▪

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking 2 rollen verpakt in een kartonnen doos, elk 25 m lang en 150 mm breed

Uiterlijk / Kleur Toplaag met wit vlies en kleefstof (SikaProof® volledig hechtend systeem)
aangebracht op een gele draagfilm. Onderzijde bedekt met polyacrylaat
lijm en een witte beschermfilm.

Houdbaarheid 18 maanden vanaf de productiedatum, indien op de juiste manier opgesla-
gen in een ongeopende, onbeschadigde, originele verpakking (zie vervalda-
tum op de verpakking).

Opslagcondities In een droge omgeving en bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. Het pro-
duct moet worden beschermd tegen direct zonlicht, regen, sneeuw en ijs,
enz. Opgeslagen in een horizontale positie. Stapel paletten niet bovenop el-
kaar, of onder paletten met andere materialen tijdens het transport of op-
slag.

Dikte 1,70 mm

SYSTEEMINFORMATIE
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Systeemopbouw SikaProof® Tape-150 A is een systeemonderdeel voor het behandelen van
interne naden van het het SikaProof® A systeem in combinatie met SikaP-
roof® ExTape-150 for externe naden.  Voor meer details raadpleeg de
meest recente werkbeschrijving.
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VERWERKINGSINFORMATIE
Omgevingstemperatuur minimum +5 °C / maximum +35 °C

Ondergrondtemperatuur Temperatuur van het lijmoppervlak: Minimum +5 °C, aangepaste maatre-
gelen nemen bij lagere temperaturen

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT

Het contact oppervlak is onder andere de witte vlies-
laag van het  SikaProof® A membraan. Het moet droog
zijn (of enkel licht vochtig), proper en vrij van alle ma-
terialen die de hechting zouden kunnen verhinderen.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Breng de SikaProof® Tape-150 A aan op de vlieszijde
van het SikaProof® A membraan:

Verwijder de beschermfilm▪
Hecht de zelfklevende zijde van de tape op de vlies-
zijde van het membraan

▪

Goed aandrukken met een drukrol▪
SikaProof® Tape-150 A wordt samen gebruikt met de
SikaProof® ExTape voor een gemakkelijke en veilige
dubbele verdichting van de naden en de aansluitingen.
Voor meer details over de verwerking, raadpleeg de
werkbeschrijving van het SikaProof® A systeem.

BEPERKINGEN
SikaProof® Tape-150 A moet gebruikt worden volgens
de beschrijvingen in de meest recente werkbeschrij-
ving van het SikaProof® A systeem.
Het mag alleen geplaatst worden door opgeleide en
erkende Sika applicateurs.

Breng de SikaProof® Tape-150 A niet aan tijdens aan-
houdende regen- of sneeuwval

▪

De staat en kwaliteit van de ondergrond moet vol-
doen of aangepaste maatregelen moeten genomen
worden

▪

SikaProof® Tape-150 A niet permanent blootstellen
aan UV licht

▪

Daarom moet het structurele beton binnen 4 weken
(28 dagen) na de plaatsing van het SikaProof® A
membraan gestort zijn

▪

Voor meer details over de toepassing raadpleeg de
werkbeschrijving van het SikaProof® A  systeem.

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening
(EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen
die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder
normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een
veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze
verordening is niet nodig om het product op de markt
te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een
veilig gebruik volg dan de instructies in deze techni-
sche fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat
dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg)
zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verorde-
ning of in de lijst die is gepubliceerd door het Euro-
pees Agentschap voor chemische stoffen in concentra-
ties boven 0,1% (gew./gew.).
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WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker
van het product moet de verenigbaarheid van het pro-
duct testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika
behoudt zich het recht om de producteigenschappen
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen en-
kel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in
de veronderstelling van een uitvoering die niet con-
form is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle be-
stellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop-
en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische infor-
matieblad te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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