Sika Montagelime

ALT KAN LIMES, NÅR MAN
HAR DEN RIGTIGE LIM

Sikas nye montagelime gør dit job nemmere,
hurtigere og mere sikkert. Uanset om du vil lime
træ, gips, natursten, keramik og fliser, metaller, glas,
spejle eller PVC, har Sika en montagelim der virker.

Sikaflex®-111 Stick & Seal
ELASTISK ALL-ROUND MONTAGELIM
INDE. UDE. OVERALT.

Sikaflex®-112 Crystal Clear
TRANSPARENT FUGELIM
USYNLIG MEN IKKE TIL AT OVERSE.

SikaBond®-115 Strong Fix
VANDBASERET MONTAGELIM
PERFEKT TIL GIPS, PANELER OG STUK.

Sikaflex®-118 Extreme Grab
ULTRA STÆRK MONTAGELIM
STÆRK. STÆRKERE. 118.

Sikaflex®-111 Stick & Seal
ELASTISK ALL-ROUND MONTAGELIM
Opløsningsmiddel- og phthalatfri, silan termineret polymer baseret

Limning af bordkanter og
stænkplade.

Fugning omkring vinduer.

ANVENDELSE
́ Anvendes både inde og ude
́ Gode egenskaber både som
lim og fugemasse
́ Limning og fugning af
almindelige byggematerialer
og EPS/XPS isoleringsplader,
byggefolier, metal og plast
så som PVC, PA og PET.

INDE. UDE. OVERALT.

Limning af akustik lofter.

Limning af gipsplader til
trærammer.

FORDELE

CERTIFIKATER

́ Højelastisk og super stærk
́ God vejrbestandighed
́ Bred anvendelse
́ Let af påføre

́ EMICODE EC1PLUS R
́ Émissions d. l’air intérieur
A+
́ M1
́ LEED v4
́ CE: EN 15651 - 1F EXT-INT
CC 20HM

EMBALLAGE OG FARVER
́ 290 ml patron
Kasse á 12 patroner
́ DB.nr. 2034404
́ Hvid, grå, beige og sort

Meget bred anvendelse indenfor limning – metal, glas, beton og træ.

*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très
faibles émissions)

Sikaflex®-112 Crystal Clear
TRANSPARENT FUGELIM
Opløsningsmiddelfri, all-round fugelim med krystalklart look

Transparent fugning.

Limning af mosaikfliser på
udvendige vægge.

ANVENDELSE
́ Anvendes både inde og ude
́ Transparent limning af de
fleste almindelige byggematerialer
́ Transparent fugning omkring limede genstande
́ Velegnet til dekorative
materialer

USYNLIG MEN IKKE TIL
AT OVERSE.

Limning af kroge.

Limning af glas stænkplade.

FORDELE

CERTIFIKATER

́ Stærk og holdbar
́ Hurtigt hug, til lette
genstande kræves ingen
midlertidig fiksering
́ Den er transparent og forbliver transparent

́ EMICODE EC1PLUS R
́ Émissions d. l’air intérieur
A+
́ LEED v4
́ CE: EN 15651-1 F EXT-INT
CC 20HM

EMBALLAGE OG FARVE
́ 290 ml / patroner
Kasse á 12 patroner
́ DB.nr. 2034435
́ Transparent

Gør limning usynlig.

SikaBond®-115 Strong Fix
VANDBASERET MONTAGELIM
Vandbaseret, opløsningsmiddelfri byggelim

Limning af stuk til indendørs
vægge og lofter.

Limning af paneler.

ANVENDELSE
́ Til indendørs brug
́ Til limning på porøse
byggematerialer såsom beton,
mørtel, fibercement, træ og
puds
́ Til limning af stuk, paneler,
dekorationer, gerigter, terrakottafliser.

Perfekt til stuk, paneler og gips.

PERFEKT TIL GIPS,
PANELER OG STUK.

Limning af dekorative materialer.

Limning af indendørs
vindueskarme.

FORDELE

CERTIFIKATER

́ Vandbaseret fikseringslim
́ Let at påføre
́ Hurtig styrkeopbygning og høj
endelig styrke

́ EMICODE EC1
́ Émissions d. l’air intérieur A+
́ LEED v4

EMBALLAGE OG FARVE
́ 290 ml patroner
Kasse á 12 patroner
́ DB.nr. 2034446
́ Hvid

Hurtig styrkeopbygning

Høj endelig styrke

*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très
faibles émissions)

Sikaflex®-118 Extreme Grab
ULTRA STÆRK MONTAGELIM
Opløsningsmiddel- og phthalatfri, Sika silan termineret polymer

Limning af blomsterpotter
direkte på væggen.

Limning af sten-skaller på søjler.

ANVENDELSE
́ Anvendes både inde og ude
́ Limning og fugning af sten,
mursten, vindues- og dørkarme, spejle, træbjælker og
tunge dækplader
́ Vedhæftning til en bred vifte af
emner; beton, mørtel, natursten,
klinker, fibercement, keramik,
træ, metal og glas

Meget hurtigt hug tillader limning af tunge emner uden midlertidig fiksering.

STÆRK. STÆRKERE. 118.

Limning af skabe på vægge.

Limning af spejle.

FORDELE

CERTIFIKATER

́ Lynhurtig montering
́ Ultra stærk limning med
høj bæreevne
́ Fastgørelse af tunge emner
uden midlertidig fiksering.
Limen holder emnet på
plads i uhærdet tilstand –
og under hærdning
́ God vejrbestandighed

́ EMICODE EC1PLUS R
́ Émissions d. l’air intérieur
A+
́ M1
́ CE: EN 15651 1 F INT-EXT CC
20HM

Ultra stærk og elastisk limning.

EMBALLAGE OG FARVE
́ 290 ml patroner.
́ DB.nr. 2034416
́ Hvid

Høj bæreevne.

*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très
faibles émissions)
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* Vores seneste generelle salgs- og
leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede
datablade før anvendelse.
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