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Sika

®
 Glazing Tape Prefix 

Tape för glasfixering  

Tekniska data 
 

Kemisk bas Polyetylenskumkärna med 
slutna celler, på båda sidor 
belagd med tejpaktigt akryllim 
och skyddsfilm av silikoniserat 
papper 

Täckpapprets tjocklek 0,1 mm 

Färg Svart/vit 

Total tjocklek inkl. täckpapper3 1,5 mm 

Bredd (andra bredder finns vid förfrågan) 6, 8, 10, 12 mm 

Appliceringstemperatur 15 - 50°C 

Draghållfasthet på glas (DIN 52 455)2 Ca 0,35 N/mm2 

Skjuvhållfasthet på glas (DIN 52 455)2 Ca 0,28 N/mm2 

Draghållfasthet hos skumkärnan (CQP1 036-1 / ISO 37) Ca 1,4 N/mm2 

Brottöjning hos skumkärnan (CQP1 036-1 / ISO 37) Ca 250 % 

Kompressionskraft (DIN 53 577) 0,1 N/mm2 

Servicetemperatur (CQP1 513-1) -40 - 70°C 

Lagring 15 - 25°C 

Hållbarhet 12 månader 
 
1) CQP = Corporate Quality Procedure                      2) 23°C / 50% r.h. 3) andra tjocklekar på förfrågan 
 
 
Beskrivning 
Sika® Glazing Tape Prefix är en 
högpresterande dubbel-
häftande tape som används till 
att fästa glas, PVC, trä, metall 
och lackade ytor med minimal 
förbehandling. 
Sika® Glazing Tape Prefix 
produceras i enlighet med 
kvalitetssäkringssystem 
certifierade enligt ISO 9001/ 
14001 och enligt Ansvar & 
Omsorgsprogrammet. 

Produktfördelar 

 Utmärkt UV- resistens 
 Utmärkt fuktresistens 
 Utmärkt lösnings-

medelstålighet 
 Utmärkt vidhäftning till de 

flesta ytor med minimal 
förbehandling 

 Bra initialgrepp 
 Skyddspappret är lätt att ta 

bort 
 

Applikationsområden 
Sika® Glazing Tape Prefix 
används där direkt hantering 
och transport av monterade 
komponenter är önskvärt. En 
typisk applikation är fast-
sättning av glas i fönsterbåge. 
Sika® Glazing Tape Prefix är 
inte avsedd att vara en 
strukturell komponent. Denna 
produkt skall endast användas 
av erfarna användare. Förprov 
skall utföras på aktuella 
underlag och vid rätt 
förhållanden för att säkerställa 
vidhäftning och kompabilitet 
mellan materialen. 
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Sika Sverige AB 
Industriavdelningen 
Domnarvsgatan 15 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 
Tel. +46 (0)8 621 89 00 
F +46 (0)8 621 89 89

Mer information tillgänglig 
på: 
www.sika.se 

 
 
Appliceringsmetod 
Förbehandling 
Ytorna måste vara rena, torra, 
homogena och fria från fett, 
olja, lösa partiklar och damm. 
Råd angående specifik 
applikation finns tillgänglig hos 
Sika Industri Teknisk Service. 
 
Applicering 
Rikta in och applicera tapen på 
ena ytan (t ex fönsterbågen) 
med skyddspappret fortfarande 
kvar på den yttre ytan och 
pressa bestämt. Ta bort 
skyddsfilmen precis innan 
slutlig montering och placera 
den andra ytan (t ex glaset, 
rengjord enligt ovan) på tapen. 
Säkerställ att tapen har full 
kontakt med respektive 
underlag. Ett jämnt tryck skall 
appliceras enligt tabellen ovan 
för att säkerställa vidhäft-
ningen. 
När väl tapen är applicerad 
skall den inte flyttas eller 
återanvändas. Det är därför 
viktigt att positionera tapen 
noggrant. Om delarna inte 
ligger korrekt, ta bort tapen, 
kassera och repetera 
monteringen med ny tape efter 
ytorna har rengjorts. 

 
 
Sika® Glazing Tape Prefix är 
kompatibel med Sikasil® SG, 
WT, WS och IG fogmassor och 
lim. Alla andra fogmassor skall 
testas med avseende på 
kompabilitet av tillverkaren och 
skall godkännas av Sika innan 
användning tillsammans med 
Sika® Glazing Tape Prefix. 
Tapen är lämplig för manuell 
och automatiserad applikation. 
För val och installationsråd av 
applikationsutrustning var god 
kontakta System Engineering 
hos Sika Industri. 
 
Borttagning 
Sika® Glazing Tape Prefix kan 
tas bort mekaniskt. 

Förpackningsstorlek 
Stock 50 m 

Rulle Max. 1200 m 
 
Underlag för tekniska data 
Alla tekniska värden som 
anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorie-
tester. Aktuella mätta värden 
kan variera på grund av 
faktorer utanför vår kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Viktigt 
För information och råd om 
säker hantering, lagring och 
avfallshantering av kemiska 
produkter hänvisas användaren 
till gällande säkerhetsdatablad 
vilket innehåller fysisk, 
ekologisk, toxikologisk och 
annan säkerhetsrelaterad 
information. 
 
Lagstiftning 
Informationen, och i synnerhet, 
rekommendationerna avseende 
appliceringen och användandet av 
Sika produkter, ges i god tro 
baserat på Sikas rådande kunskap 
och erfarenhet av produkterna när 
de lagrats, hanterats och 
applicerats på korrekt sätt under 
normala förhållanden. I praktiken är 
skillnaden hos material, substrat 
och verkliga platsförhållande 
sådana att ingen garanti avseende 
kurans eller lämplighet för ett 
speciellt användningsområde kan 
lämnas. Med hänsyn härtill kan 
något rättsligt ansvar av vad slag 
det må vara varken härledas från 
denna information eller från någon 
skriftlig rekommendation eller i 
övrigt beträffande produkten 
lämnade råd. Användaren av 
produkten måste prova produktens 
lämplighet för den tilltänkta 
applikationen och syftet. Sika 
reserverar sig för rätten att ändra 
sina produkters egenskaper. 
Hänsyn måste vid användningen 
även tas till tredje mans ägande 
och andra eventuella rättigheter. 
Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande 
allmänna försäljnings- och 
leveransvillkor. Användaren måste 
alltid rådfråga senaste gällande 
utgåva av det lokala 
produktdatabladet för produkten 
ifråga. Kopior av detta finns 
tillgänglig på begäran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


