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PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-535
KLASSE D2 TRÆLIM BASERET PÅ MODIFISERET PVAC-DISPERSION

PRODUKTBESKRIVELSE
SikaBond®-535 er primært beregnet til trælimning ved 
kolde temperaturer fra -10°C til +20°C. Limen er ikke 
frostsensitiv og tåler at blive transporteret og opbeva-
ret i temperature ned til -40°C.

ANVENDELSE
SikaBond®-535 er hovedsageligt beregnet til sammen-
føjning af træmaterialer som taplimning, finering, 
kantlimning og limning af fer og not m.m. Limen er og-
så meget velegnet til mange andre materialer på cellu-
losebasis, f.eks. pap, karton, tekstiler, fiberplader osv.

EGENSKABER
Kan anvendes i frostvejr ned til ÷10°C▪
Vandbaseret▪
Hurtighærdende▪
Kraftig vedhæftning til alle træsorter▪
Giver en farveløs limfuge▪
Kan opbevares ned til –40°C▪

GODKENDELSER / STANDARDER
Opfylder klasse D2 iht. EN204

PRODUKTINFORMATION

Emballage 750 ml flaske

Farve Gullig – hvid

Holdbarhed 12 måneder ved +10°C til +20°C og ubrudt emballage

Opbevaringsforhold Ikke frostsensitiv og tåler at blive transporteret og opbevaret i temperatu-
re ned til -40°C. Omrøres før brug, når det er optøet.

Densitet Ca. 1100 kg/m³

Tørstofindhold vægt Ca. 44%

Termisk modstandsdygtighed -30°C til +80°C efter hærdning

Temperaturbestandighed -10°C til +20°C

Forbrug Ca. 0,2 l/m²

Skinddannelsestid Skal samles inden for 5 minutter

Pressetid Ved -10°C forvent 24 timer, ved højere temperaturer vil pressetiden være 
kortere.
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BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
For information og rådgivning om sikker transport og 
håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemi-
ske produkter henvises til det relevante sikkerhedsda-
tablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksiko-
logiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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