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ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaProof® Tape A+
SİKAPROOF A+ SİSTEMİNDE İÇ BİRLEŞİMİ İÇİN KENDİNDEN YAPIŞKANLI BANT

AÇIKLAMA
SikaProof® Tape A+ bir taşıyıcı film ve bir koruyucu fol-
yo içeren bir poliakrilat yapıştırıcıyı esas alan kendin-
den yapışkanlı bir banttır.

KULLANIM
SikaProof® Tape A+ sadece profesyonel kullanıcılar için 
uygundur.
 

Bini, birleşim ve detaylarda sızdırmazlık ve yapıştırma 
amacıyla SikaProof® A+ membran sisteminde kullanı-
lır.

▪

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI
Betona tamamen yapıştırılır (SikaProof® A+)▪
Beton yapı ile membran sistemi arasında yanal su ge-
çişi yoktur

▪

Özellikle soğuk ve nemli koşullarda yüksek yapışma 
ve sızdırmazlık özelliği

▪

Kolay ve hızlı montaj▪

ONAYLAR / STANDARTLAR
SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+ için yüzey sız-
dırmazlığında su geçirimsizlik testi, WISSBAU, Test re-
poru No. 2018-275

▪

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj Bir kutu içinde 2 rulo
Rulo ölçüleri Uzunluk: 25 m

Genişlik: 150 mm

Görünüm / Renk Üst tabaka Açık gri hibrit yapışkan ile sarı su ya-
lıtım katmanı

Alt tabaka Saydam poliakrelat yapıştırıcı beyaz 
koruyucu folyo ile kapatılmıştır

Raf Ömrü Üretim tarihinden itibaren 18 aydır

Depolama Koşulları Ürün orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda 
+5°C ve +30°C arasında doğru şekilde depolanmalıdır.

Kalınlık 1,80 mm

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı SikaProof® Tape A+ SikaProof® A+ membran sisteminin iç birleşimi için bir 
sistem bileşenidir. Daha ayrıntılı bilgi için Sika® Metod Statement: SikaPro-
of® A+ sistemi

UYGULAMA BİLGİSİ
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Dış Ortam Hava Sıcaklığı +5 °C min. / +45 °C maks.

Yüzey Sıcaklığı +5 °C min.

UYGULAMA TALİMATLARI
YÜZEY KALITESI

Temas yüzeyi gri SikaProof® A+ hibrit yapıştırma taba-
kasıdır. Kuru (veya hafif nemli), temiz ve yapışmayı 
olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir malzeme 
içermemelidir. Alt tabaka gereklilikleri karşılanmazsa 
uygun önlemler alınmalıdır. Daha fazla bilgi için Sika® 
Teknik Servisi ile iletişim kurun.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Her zaman gerçek saha koşullarına göre ayarlanması 
gereken yöntem açıklamalarında, uygulama kılavuzla-
rında ve çalışma talimatlarında tanımlandığı şekilde 
kurulum prosedürlerini kesinlikle uygulayın.
Montaj Yöntemi
Koruyucu folyoyu çıkarın, gri SikaProof® A+ membran 
tarafına uygulayın ve bir baskı rulosu kullanarak bantı 
sıkıca bastırın.

İLAVE DOKÜMANLAR
Sika® Method Statement: SikaProof® A+▪
Sika® Application Manual: SikaProof® A+▪
Ürün Bilgi Föyü: SikaProof® A+ 12▪

SINIRLAMALAR
Montaj işi sadece bu tür uygulamalarda deneyimli Si-
ka® eğitimli, onaylanmış veya yetkili yükleniciler tara-
fından yapılmalıdır.

Sürekli veya uzun süreli yağmur veya kar yağışında Si-
kaProof® Tape A+ uygulamayınız

▪

Yüzey kalitesi ve şartları yerine getirilmeli veya uygun 
önlemler alınmalıdır. Daha fazla bilgi için Sika® Teknik 
Servisi ile iletişim kurun

▪

SikaProof® Tape A+ kalıcı UV dayanımı yoktur▪
SikaProof® A+ membran sistemi uygulandıktan 90 
gün içinde beton dökülmelidir

▪

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler la-
boratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde 
edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şart-
lar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı-
nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen 
dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için 
lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLIĞI
YÖNETMELIK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. 
maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal 
veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları 
altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir 
madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. madde-
sine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi 
veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu 
gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi 
formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut 
bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-
XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tara-
fından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) 
üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden 
maddeler) içermemektedir.

YASAL NOTLAR
Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özel-
likle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, 
normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda 
bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uy-
gulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu 
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle veril-
miştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alan-
ları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu ne-
denle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru 
koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olu-
nuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik 
ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen 
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşa-
bilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kul-
lanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygula-
ma ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. 
Sika’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklı-
dır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. 
Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusun-
daki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her za-
man, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebile-
cekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate 
almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr
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