
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Masking Tape 60C
ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Sika® Masking Tape 60C είναι ταινία μασκαρίσμα-
τος που αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί
επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR, κατάλλη-
λη για όλες τις εφαρμογές μασκαρίσματος που απαι-
τούν χαρακτηριστικά υψηλής πρόσφυσης. Το ισχυρό
συγκολλητικό του επιτρέπει τη χρήση χωρίς υπολείμ-
ματα για 30 λεπτά στους 600C.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Μασκαρίσματα γενικού τύπου▪
Ιδιαιτέρως κατάλληλη ως ταινία μασκαρίσματος με
τα σφραγιστικά του κατασκευαστικού τομέα της
Sika®

▪

Κατάλληλη για βαφές με ψεκασμό (κατάλληλη για
χρήση σε εφαρμογές στην φανοποιία για έως 30 λε-
πτά στους 600C)

▪

Οικιακού τύπου ιδιοκατασκευές και βιομηχανικής
χρήσης γενικές εργασίες βαφών

▪

Σταθεροποίηση ελαφριών στοιχείων▪
Συσκευασία στοιχείων μικρού βάρους▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλή αρχική πρόσφυση▪
Εύκολο σκίσιμο▪
Απομάκρυνση χωρίς υπολείμματα▪
Εξαιρετική πρόσφυση ταινίας σε ταινία▪
Ανθεκτική σε διαλύτες και αραιωτικά μέσα▪
Κατάλληλη για χρήση με βαφές βάσεως νερού και
διαλύτη

▪

Εύκολη αναδίπλωση▪
Εύκολη εφαρμογή ακόμη και σε ανισόπεδες επι-
φάνειες

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση Συγκολλητικό SNR

Συσκευασία Διαστάσεις ρολού Τεμάχια σε χαρτοκιβώτια
19mm x 45m 48
25mm x 45m 36
30mm x 45m 30
38mm x 45m 24
50mm x 45m 18

Εμφάνιση / Χρώμα Λευκό

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
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Συνθήκες αποθήκευσης Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος, σε
θερμοκρασίες μεταξύ +180C και +300C. Προστατέψτε από την άμεση ηλια-
κή ακτινοβολία. Στην περίπτωση ιδιαιτέρως υψηλών ή χαμηλών θερμο-
κρασιών, η διάρκεια ζωής μπορεί να περιοριστεί σημαντικά. Σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις διασφαλίστε ότι το προϊόν θα εγκλιματιστεί σε κανονικές συ-
νθήκες (θερμοκρασία μεταξύ 180C και +300C για περίπου 1 ημέρα) πριν τη
χρήση του.

Πάχος Πάχος χαρτιού: 90 ± 15 (mic)
Συνολικό πάχος: 120 ± 20 (mic)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εφελκυστική αντοχή 80 ± 20 (N/25mm)

Επιμήκυνση θραύσης 8 ± 2 (%)

Πρόσφυση σε αποφλοίωση 5 ± 1 (N/25mm)

Θερμοκρασία λειτουργίας -200C ελάχιστη / +400C μέγιστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θερμοκρασία περιβάλλοντος +50C ελάχιστη / +350C μέγιστη

Θερμοκρασία υποστρώματος +50C ελάχιστη / +350C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Πριν την ευθυγράμμιση και την εφαρμογή της ταινίας
Sika® Masking Tape 60C το υπόστρωμα πρέπει να
είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από ουσίες
που ενδέχεται να μειώσουν την πρόσφυση.
Πιθανή συμπύκνωση στο υπόστρωμα (συνθήκες ση-
μείου δρόσου) ενδέχεται να υποβαθμίσει τη συνολι-
κή πρόσφυση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Είναι σημαντικό να πιέσετε σταθερά την ταινία στο
υπόστρωμα. Αφού η ταινία εφαρμοστεί, είναι καλύτε-
ρο να μη μετακινηθεί και να μην επαναχρησιμοποιη-
θεί, ειδικά σε τραχιές επιφάνειες. Συνεπώς είναι ιδιαι-
τέρως σημαντικό η ταινία να τοποθετηθεί πολύ προ-
σεκτικά. Για βέλτιστα αποτελέσματα, σε περίπτωση
που η ταινία δεν ευθυγραμμιστεί, πετάξτε την και
επαναλάβετε τη διαδικασία με ένα νέο κομμάτι ται-
νίας.
Μην τεντώνετε την ταινία πριν την επικόλλησή της
στο υπόστρωμα! Το εφέ μνήμης του χαρτιού θα έχει
ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης της
ταινίας.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, η τελική επιφάνεια της
ταινίας μετά την εφαρμογή της θα πρέπει να μην έχει
πτυχώσεις και να μην είναι υπερβολικά τεντωμένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Να μην τη χρησιμοποιείτε σε εφαρμογές που η θερ-
μοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος υπερ-
βαίνει τους 600C (30 λεπτά)

▪

Μην αφήνετε την ταινία κολλημένη στο υπόστρωμα
για περισσότερο από 1 ημέρες (εσωτερικές εφαρμο-
γές)

▪

Πάντα να τηρείτε τους τυπικούς κατασκευαστικούς▪

κανόνες.
Θα πρέπει να διεξάγονται δοκιμαστικοί έλεγχοι ώστε
να εξακριβωθεί η συμβατότητα του προϊόντος και η
παρεχόμενη πρόσφυση στο εκάστοτε υπόστρωμα

▪

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006-REACH

To παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια
του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να
ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές
ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δε-
δομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του.
Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που
δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμ-
φωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν
δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern /
ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο
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Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κα-
τάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγα-
λύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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