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Sika TO-GO er et udvalgt sortiment af kvalitets-
produkter til løsning af reparations-, vedligeholdelses- 
og tætningsopgaver udendørs og indendørs. Sorti-
mentet er sammensat, så der kan løses opgaver af 
forskellig art, forskellige steder på en bygning. 

Sika TO-GO produkterne er enkle at arbejde med, og 
er klar til brug enten direkte fra emballagen eller efter 
opblanding.

Mange af Sika TO-GO produkterne leveres i handy 
emballager, og er derfor også velegnede til mindre 
opgavestørrelser. 
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REPARATION 

Sika MonoTop®-108 
WaterPlug

Hurtighærdende og vandtættende 
reparationsmørtel, der øjeblikkeligt 
standser vandgennemsivning

EGENSKABER 
■ Cementbaseret reparationsmørtel
■ Hurtighærdende – afbundet på 60-80 sekunder
■ Effektiv som lynhurtig lækagestop
■ Modstår negativt vandtryk
■ Nem at bruge – tilsæt kun vand

ANVENDELSE 
■ Som mørtelprop til øjeblikkelig lukning af vand-
 gennemtrængning i revner, stenreder og støbeskel
■ Til beton og murværk
■ Velegnet vandret og lodret, over og under terræn
■ Opbland med hænderne og iført gummihandsker

5°C-30°C Få sek. 60-80 sek.Få sek.Ude/Inde Vandtæt

5 kg: DB-nr. 1938128. SGAN-nr. 533495
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REPARATION 

Sika MonoTop®-109 
Waterproofing

Cementbaseret, 1-komponent, 
vandtættende mørtel til indendørs 
og udendørs brug

EGENSKABER 
■ Cementbaseret, vandtættende mørtel
■ Modstår negativt vandtryk på 2,5 bar
■ Nem at bruge – tilsæt kun vand

ANVENDELSE 
■ Velegnet til sålbænke, fundamenter, kælder-
 vægge, kælderskakter, fuglebade, små 
 bassiner, tanke og konstruktioner under jorden
■ Til beton, murværk og fundamenter i bloksten
■ Påføres med pensel i 2-3 modsatrettede lag
■ Samlet, ensartet lagtykkelse: 3 mm
■ Genbehandling efter 4-6 timer, max. 12 timer
■ Fuldt hærdet efter 7 døgn

5°C-35°C ~ 45 min. 7 døgn 3 mm i alt> 3 min.Ude/Inde Vandtæt
~ 1,5 kg 

/m2/mm

5 kg: DB-nr. 1938383. SGAN-nr. 533493
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REPARATION 

Sika MonoTop®-110 
QuickFix

Hurtighærdende, cementbaseret 
montage- og fastgørelsesmørtel 
til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER 
■ Cementbaseret montage- og fastgørelsesmørtel
■ Tidlig styrkeudvikling og hurtig afbinding
■ Hærder på fugtige underlag
■ God vedhæftning til metal
■ Kan overmales efter hærdning
■ Nem at bruge – tilsæt kun vand

ANVENDELSE 
■ Til fastgørelse af beslag, stik, hylder, rør m.m.
■ Til installation af metaldøre og -vinduer
■ Til forankring af indsatser, espalier, rækværk, hegn
■ Kan viderebehandles efter 2-3 timer
■ Påføres med alm. mureværktøj

5 kg, DB-nr. 1938127. SGAN-nr. 533447

5°C-30°C 1-2 min. 2-3 timer ~ 24 MPaFå sek.Ude/Inde
~ 2 kg 

/m2/mm
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REPARATION 

Sika MonoTop®-112
MultiUse Repair

Alsidig, fiberforstærket mørtel med 
stor styrke til mindre reparationer 
udendørs og indendørs

EGENSKABER 
■ Cementbaseret reparationsmørtel 
■ Stor styrke og god bearbejdelighed
■ Tixotropiske egenskaber
■ Fiberforstærket, tilsat syntetiske mikrofibre
■ Nem at bruge – tilsæt kun vand

ANVENDELSE 
■ Til reparationer ude og inde som betonkonstruk-
 tioner, trapper, balkoner, altaner, sider af søjler m.m.
■ Til vandrette og lodrette flader, også på loft
■ Til alm. byggematerialer som f.eks. beton, sten, 
 murværk og stål
■ Påføres med alm. mureværktøj

5 kg, DB-nr. 1938126. SGAN-nr. 533580

5°C-35°C ~ 60 min. ~ 60 min. 5-25 mm ~ 50 MPa> 3 min.Ude/Inde
~ 1,8 kg 

/m2/mm
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REPARATION 

Sika MonoTop®-1010

1-komponent svummemørtel til ved-
hæftningsforbedring og korrosions-
beskyttelse af armeringsstål

EGENSKABER 
■ Cementbaseret, polymermodificeret vedhæftnings-
 primer 
■ Reduceret CO

2
 – indeholder genanvendte materialer

■ Nem at anvende, skal kun blandes med vand
■ God vedhæftning til beton og stål
■ God resistens overfor vand og klorid indtrængning
■ Kan påføres med pensel eller vådsprøjte teknik

ANVENDELSE 
■ Som del af renoveringssystem sammen med 
 Sika MonoTop®-4012 (reparationsmørtel) og 
 Sika MonoTop®-3020 (betonfilts)
■ Påføres med pensel, børste eller vådsprøjteteknik 
 i to tynde lang med tørretid imellem

25 kg: DB-nr.2295991. SGAN-nr. 576533

5°C-35°C 90/120 min. 2 x 1 mm ~ 50 MPa> 3 min.Ude/Inde
1,5-2,0 kg 
/m2/mm
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25 kg: DB-nr. 2295993. SGAN-nr. 173076

REPARATION 

Sika MonoTop®-4012

1-komponent, fiberforstærket repara-
tionsmørtel med meget lavt svind til 
udendørs og indendørs brug

EGENSKABER 
■ Reduceret CO

2
 – indeholder genanvendte materialer

■ Ekstra god bearbejdelighed og finish
■ Meget lavt svind
■ Sulfat resistent
■ Overholder krav til klasse R4 iht. EN 1504-3

ANVENDELSE 
■ Anvendeligt til alle former for betonreparationer:
■ Bygninger og anlægskonstruktioner
■ Dæmninger, havne og marine anlæg
■ Konstruktioner med krav om 
 klasse R4, R3, R2 eller R1 mørtler
■ Indvendig og udvendig anvendelse
■ Lagtykkelse: 6-120 mm (vandret)

5°C-35°C ~ 60 min. ~ 28 døgn < 120 mm ~ 56 MPa< 2 mmUde/Inde
~ 2,1 kg 

/m2/mm
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25 kg: DB-nr. 2295992. SGAN-nr. 603775

REPARATION 

Sika MonoTop®-3020

Cementbaseret betonfilts/tyndpuds 
med stor styrke til udendørs og inden-
dørs brug

EGENSKABER 
■ Polymerforbedret porefyldnings- og 
 udjævningsmørtel
■ Reduceret CO

2
 – indeholder genanvendte materialer

■ Stor styrke og meget lav revnetendens
■ Sulfat resistent

ANVENDELSE 
■ Som tyndpuds/betonfilts
■ Giver en fin/glat overflade til beton
■ Til reparation af mindre defekter i beton
■ Til vandrette og lodrette flader
■ Påføres med alm. mureværktøj
■ Op til 5 mm lagtykkelse pr. påføring
■ Kompatibel med Sikagard® malingssystemer

5°C-35°C ~ 60 min. ~ 28 døgn 1-5 mm ~ 40 MPa> 3 min.Ude/Inde
1,7 kg 

/m2/mm



11

REPARATION 

Fiberforstærket, polymerforbedret 
letvægtsreparationsmørtel til udendørs 
og indendørs brug

EGENSKABER 
■ Ekstra god bearbejdelighed og finish
■ Meget lavt svind
■ Sulfat resistent

ANVENDELSE 
■ Alle steder, hvor en letvægtsmørtel er påkrævet
■ Til reparation af beskadiget beton
■ Til forøgelse af dæklag
■ Til bærende konstruktioner
■ Udskiftning af forurenet eller karbonatiseret beton
■ Velegnet til strukturel forstærkning
■ Op til 75 mm lagtykkelse pr. påføring
■ Påføres med alm. mureværktøj

Sika MonoTop®-352N

25 kg: DB-nr. 1419028. SGAN-nr. 173076

5°C-30°C ~ 40 min. ~ 28 døgn 4-75 mm ~ 30 MPa> 3 min.Ude/Inde
~ 1,5 kg 

/m2/mm
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REPARATION 

Icoment-520

2-komponent svumme- og 
reparationsmørtel til tynde lag 
udendørs og indendørs

EGENSKABER 
■ Cementbaseret, 2-komponent svummemørtel
■ Akrylforstærket
■ Ideel overflade til senere malerbehandling

ANVENDELSE 
■ Til reparation, spartling, filtsning og svumning af 
 beton og C-mørtler
■ Til reparation og udfyldning af luftporer, afskalninger, 
 ujævnheder m.m. før evt. maling
■ Påføres i 2 lag á max. 3 mm.
■ Overmalbar med akrylbaseret maling efter min. 4 døgn
■ Overmalbar med opløsningsmiddelholdig maling efter 
 min. 7 døgn

Sæt á 4 kg + 21 kg: DB nr. 1436038. SGAN-nr. 11492

5°C-35°C ~ 2 timer Min. 4 døgn 2 x 3 mmUde/Inde
~ 1,8 kg 

/m2/mm
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FORANKRING 

Hurtighærdende, 2-komponent 
forankringsmasse med høj styrke
til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER 
■ Hurtighærdende
■ Stor styrke
■ Lugtsvag
■ Kan anvendes ved lave temperaturer

ANVENDELSE 
■ Til fastgørelse af armeringsjern, gevindstænger, 
 bolte m.m.
■ Velegnet i beton, massive mursten, hulsten, 
 hulblokke, hårde natursten og massiv klippe
■ Til vandrette og lodrette flader, også loft
■ Anvendes i alm. fugepistol

Sika AnchorFix®-1

300 ml: DB-nr. 5675068. SGAN-nr. 497855

-10°C-+40°C 4-30 min. 0,5-24 timer Max. 3 mm ~ 60 N/mm2Ude/Inde
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VANDTÆTNING 

Silanbaseret, kemisk fugtmembran
til standsning af opstigende fugt. 
Kan udføres udefra eller indefra

EGENSKABER 
■ Breder sig ud i den fugtige væg og danner en 
 vandspærrende barriere mod fremtidig fugt
■ Enkel, sikker og hurtig udførelse
■ Ensartet dosering 

ANVENDELSE 
■ Til massive mursten og hulmure 
■ Til kampestensfundamenter og stenfyldte vægge
■ Udlægges i mørtelfuge 150 mm over jordniveau
■ Der bores vandret ind i mørtelfuge med Ø12 mm bor  
 og med indbyrdes afstand på max. 120 mm
■ Anvendes i alm. fugepistol

SikaMur®
InjectoCream-100

300 ml: DB-nr. 1581726. SGAN-nr. 429050

5°C-25°CUde/Inde Vandtæt
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VANDTÆTNING

1-komponent, cementbaseret mørtel til 
vandtætning og korrosionsbeskyttelse 
til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER 
■ Fiberforstærket, fleksibel og revneoverbyggende
■ Modstår negativt vandtryk
■ Modstår positivt vandtryk

ANVENDELSE 
■ Til vandtætning af terrasser, balkoner, altaner, 
 tanke m.m. før opsætning af keramiske fliser
■ Til vandtætning af udendørs konstruktioner/vægge  
 før tilfyldning med jord
■ Til vandtætning af indvendige kældervægge og -gulve
■ Påføres i lag med total lagtykkelse på 3 mm:
 2 mm påført med spartel, 1 mm påført med pensel

Sikalastic®-1K

20 kg: DB-nr. 1876652. SGAN-nr. 400479

5°C-35°C ~ 30 min. 2-15 døgn 3 mm i alt> 3 min.Ude/Inde
~ 1,2 kg 

/m2/mmVandtæt
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VANDTÆTNING 

Primerfri, vandbaseret bitumen 
membran til flydende påføring

EGENSKABER 
■ Høj fleksibilitet og strækevne
■ Primerfri
■ Store revneoverbyggende egenskaber
■ Let påføring 
■ Sikker påføring – kræver ikke varme eller ild  
 ved påføring
■ Flydende påføring – ingen samlinger
■ Miljøvenlig – lav VOC afdampning

ANVENDELSE 
■ Til vandtætning af bl.a. fundamenter og sokler

Sika® Igolflex-301

5 kg: DB-nr. 2127243
20 kg: DB-nr. 2127244 

5°-35°C 4-24 timer
Max. 2 mm 

pr. lagUde/Inde
~1,5 kg/m²

pr. lagVandtæt
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VANDTÆTNING 

1-komponent, opkvælende fugemasse 
til forsegling af vandtætte strukturer 
samt til fastgørelse

EGENSKABER 
■ Polyretan fugemasse
■ Kvælder op/udvider sig ved kontakt med vand
■ Permanent modstandsdygtig overfor vand
■ God vedhæftning til mange typer underlag

ANVENDELSE 
■ Til forsegling af alle typer bygningsfuger 
■ Til forsegling af alle typer rør- og stålgennem-
 føringer i vægge og gulve
■ Til forsegling af bygningsfuger i kabelkasser
■ Til fastgørelse af SikaSwell®-A og P profiler 
 samt SikaFuko® Swell 1 injektionsslanger
■ Påføres med alm. fugepistol

SikaSwell® S-2

300 ml: DB-nr. 5768059. SGAN-nr. 623894

5°C-35°C 7-10 døgnUde/Inde
~ 3,1 m 

v/Ø30 cmVandtæt
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VANDTÆTNING / ACCELERATOR 

Hurtighærdende vandtætningsmiddel 
og accelerator til C-mørtler

EGENSKABER 
■ Hurtighærdende – afbinding efter få minutter
■ Vandtættende
■ Kloridfri – angriber ikke stål 

ANVENDELSE 
■ Til iblanding i C-mørtler
■ Til tætning af revner og fuger i beton, mursten 
 eller sten, hvor gennemsivning af vand under tryk 
 forekommer
■ Til midlertidig vandtætning af flader med 
 vandgennemsivning
■ Som accelerator, hvor hurtig afbinding ønskes
■ Anvendes ufortyndet eller opblandet med vand 1:4
■ Påføres med alm. mureværktøj

Sika®-4A

1 kg: DB-nr. 1937015. SGAN-nr. 103656
5 kg: DB-nr. 1973023. SGAN-nr. 519262

5°C-25°C 0-15 min. 0-15 min. Min. 5 mmFå sek.Ude/Inde Vandtæt
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TAGTÆTNING

Selvklæbende, bitumenbaseret 
forseglingstape til udendørs brug

EGENSKABER 
■ Bitumenbaseret og selvklæbende
■ God vedhæftning til mange typer underlag
■ Temperaturbestandighed fra -20°C til +70°C
■ Kompatible med bitumenholdige underlag
■ Grå med aluminiumsfolie på oversiden
■ Kan overmales
■ UV-resistent 

ANVENDELSE 
■ Til forseglings- og reparationsopgaver 
■ Som sikring mod vandindtrængning
■ Til tage og alle andre byggeelementer
■ Overlap skal være min. 5 cm

Sika® MultiSeal

3 m x 100 mm, 12 rl: DB-nr. 5989698. SGAN-nr. 3738  
10 m x 50 mm, 6 rl: DB-nr. 5989696. SGAN-nr. 3858
10 m x 75 mm, 4 rl: DB-nr. 5989697. SGAN-nr. 3731     
10 m x 100 mm, 3 rl: DB-nr. 5989699. SGAN-nr. 3732
10 m x 150 mm, 2 rl: DB-nr. 5989700. SGAN-nr. 3733
10 m x 300 mm, 1 rl: DB-nr. 5606610. SGAN-nr. 3735 

5°C-40°CTag/Ude Vandtæt
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ADDITIV

Koncentreret, flydende additiv med 
flere egenskabsforbedringer til beton, 
C-mørtler og KC-mørtler

EGENSKABER 
■ 4 i 1: Klæber, plastificering, vandtætning og 
 styrkeforbedring
■ Fremragende vedhæftning, selv på glatte underlag
■ Reducerer revnetendens
■ Forbedrer bearbejdeligheden markant

ANVENDELSE 
■ Til iblanding i beton, C-mørtler og KC-mørtler
■ Som vedhæftningssvumme til puds og pudslag
■ Til udfyldnings-, opretnings- og reparationsmørtler
■ Til vandtætning af puds og forseglinger
■ Til højstyrkepudslag

Sika ViscoBond®

2 l: DB-nr. 2069502. SGAN-nr. 580989
5 l: DB-nr. 2069503. SGAN-nr. 580992
10 l: DB-nr. 2069511. SGAN-nr. 580997

Min. 5°CUde/Inde
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OVERFLADE 

Transparent støvbinder til afhærdede, 
sugende betonoverflader

EGENSKABER 
■ Danner hårde silikater, som hindrer dannelse 
 af støv på betonoverflader
■ Farveløs

ANVENDELSE 
■ Til hærdet og sugende beton med en styrke
 på min. 20 MPa
■ Påføres i 2 lag med blød kost, pensel eller sprøjte 
 med 24 timers mellemrum 
 
FORBEHOLD
■ Ikke egnet på curing
■ Angriber glas og metaller

Purigo®-5S

20 kg: DB-nr. 4301578. SGAN-nr. 103440

Ude/Inde
0,15-0,25 kg 

/m2/lag
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OVERFLADE

Vandbaseret curing og forsegling til 
betongulve

EGENSKABER 
■ Vandbaseret curingsmiddel
■ Støvbinding af nye og gamle betonoverflader
■ Curer og forsegler betonoverflader i én arbejdsgang
■ Gulner ikke
■ Resistent overfor visse milde ætsende væsker 
 og mineralolier 

ANVENDELSE 
■ Til optimal curing ved forsegling af nye betongulve 
 og konstruktioner
■ Som curingmembran til begrænsning af overflade- 
 udtørring og af plastiske revnedannelser
■ Nem påføring med rulle eller sprøjte

Sikafloor® ProSeal W

25 l: DB-nr. 5117287. SGAN-nr. 83637

10-30°C < 24 timerUde/Inde
0,1-0,2 l 
/m2/lag
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OVERFLADE

Vandafvisende imprægnering 
til lodrette, mineralske overflader

EGENSKABER 
■ Vandbaseret imprægnering
■ Kraftig vandafvisende effekt
■ Diffusionsåben
■ Ændrer ikke overfladens udseende
■ Reducerer begroninger og tilsmudsning
■ Kan overmales med de fleste facademalinger 

ANVENDELSE 
■ Velegnet til udvendige overflader som f.eks. beton, 
 mørtel, mursten, tegl, eternit og lignende
■ Påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte
■ Påføring foretages nedefra og opefter

Sikagard-703W

5 l: DB-nr. 5033565. SGAN-nr. 406938
25 l: DB-nr. 5117287. SGAN-nr. 83637

10-30°C < 24 timerUde
0,1-0,2 l 
/m2/lag
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OVERFLADE

Mineralsk formslipmiddel 
baseret på hvid paraffin

EGENSKABER 
■ Gør det nemt at afforme 
■ Sikrer høj kvalitet på overfladen 
■ Ingen forringelse af betonkvaliteten i overfladen 
■ Beskytter formen mod korrosion og slitage 
■ Eliminerer porer
■ Udviklet specielt til beton med krav til porefri 
 overflade 

ANVENDELSE 
■ Velegnet i forme af stål, krydsfinér, træ eller 
 polyester
■ Velegnet som formslipmiddel til støbning af vægge, 
 facader, støttevægge, balkon elementer m.v.

Sika® Separol® MB-507

5 l: DB-nr. 5065977. SGAN-nr. 114884 
25 l: DB-nr. 5117287. SGAN-nr. 83637

Ude/Inde
25-70 m2

/ liter
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OVERFLADE

Slidstærk, 2-komponent, vandbaseret 
epoxymaling til indendørs gulve

EGENSKABER 
■ God kemisk og mekanisk resistens 
■ Vandfortyndbar 
■ Lugtfri 
■ Nem påføring 
■ Glansfuld overflade, der er nem at vedligeholde
■ Lav VOC / AMC / partikel emission 

ANVENDELSE 
■ Farvet epoxymaling til beton, cementbaserede 
 belægninger, afsandede systemer og epoxy mørtler 
■ Kan anvendes til normal op til middelhård mekanisk 
 og kemisk belastning 
■ Til garager, produktionsområder, lagre, P-dæk m.v.

Sikafloor®-2540 W

Sæt á 6 eller 18 kg. 
Kan fås i transparent eller i en bred vifte af farver.

10-30°C 3-7 døgnInde
0,2-0,3 kg 

/m2
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Ude/Inde

VEDLIGEHOLD 

Rensevæske til rengøring og pleje 
af maskiner og værktøj

EGENSKABER 
■ Hurtig opløsning af cement-, mørtel- og betonrester
■ Opløser skorpers vedhæftning til underlaget
■ Giver temporær korrosionsbeskyttelse af stål
■ Modvirker fremtidige aflejringer
■ Lysegrøn farve

ANVENDELSE 
■ Rensning af blande- og transportudstyr
■ Fjernelse af rust og cement-, mørtel- og betonrester
■ Velegnet til udstyr af stål, alu og gummi

FORBEHOLD
■ Ikke egnet på kobber-, zink- og tinholdige materialer

Sika® Betonopløser

30 kg: DB-nr. 2121030. SGAN-nr. 112897
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SIKA SERVICE 

Kom godt i gang 
med dit næste projekt

SIKA TO-GO – PROFESSIONEL RÅDGIVNING 
Har du brug for vejledning i forbindelse med dit projekt  
tilbyder vore tekniske konsulenter professionel råd-
givning – helt uforpligtende og gratis uanset projek-
tets størrelse.  

Ved opstart af nybyg eller renoveringsprojekt kan det 
være en fordel at have en teknisk konsulent med på 
råd og lade ham besigtige og gennemgå projektet på 
stedet sammen med den udførende håndværker eller 
entreprenør. 

Det kan også være en fordel at invitere den tekniske 
konsulent med til opstartende byggemøder, så projek-
tet kommer rigtigt og godt fra start. 

Jylland/Fyn 
Kasper Hansen
hansen.kasper@dk.sika.com
Tlf. 23 24 38 41

Fyn/Sjælland 
Torben Zederkof
zederkof.torben@dk.sika.com
Tlf. 28 19 23 94

Du kan altid finde produktinfo, 
datablade, dokumentation m.m. på 

www.sika.dk
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ç

Sika har produkter til alle byggeindustriens fagområder, også 
til specialopgaver og meget store byggeentrepriser. 

Kontakt en Sika specialist, hvis du ønsker råd og vejledning vedr.:

n Tømmerhandlere, byggemarkeder, gør-det-selv: 48 46 53 81
n Gulve og renovering: 48 46 53 82
n Lim og fuge: 48 46 53 83
n Industri, auto og marine: 48 46 53 84
n Beton, vandtætning, tag: 48 46 53 85

eller

send din mail til: kundeservice@dk.sika.com
så sørger vi for at din mail kommer frem til den rette 
Sika specialist.

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

STÆRK PÅ 
ALLE FRONTER
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