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FREMTIDENS UDFORDRINGER

Purform® teknologi
FREMTIDENS LIM- OG FUGEPRODUKTER 
TIL PROFESSIONELLE
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Du kan altid finde produktinfo, 
datablade, dokumentation m.m. på 

www.sika.dk

Produkterne er baseret på en helt ny teknologi: 
Purform® = Pure Performance. 
Sikas nye generation af polyurethaner leverer fortsat 
pålidelige og holdbare egenskaber:
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PURFORM®

Polyurethan er den teknologi, der tilbyder de bedste 
egenskaber. Med den nye Purform® teknologi 
fremtidssikres polyurethanens overlegenhed med 
hensyn til styrke og holdbarhed, sundhed og miljø.  

Et meget lavt indhold af isocyanater gør det muligt 
at producere bæredygtige produkter, der opfylder 
fremtidens miljø- og sundhedskrav. 

Hvorfor vælge produkter med Purform®-teknologi?
Næste generations polyurethanteknologi gør det 
muligt at reducere indholdet af monomere isocyanater 
i produkter til under 0,1 %, men stadig beholde de 
robuste egenskaber. 

Produkter med Purform® teknologi er sikre at bruge, 
stiller ingen krav til epoxy/isocyanat uddannelse, og er 
produceret med stort fokus på miljø og sundhed.

NY TEKNOLOGI

Sika produkter med 
Purform® teknologi
 
Fugelim:   
Sikaflex®-11 FC Purform® 
 
Bevægelsesfuge:   
Sikaflex® PRO-3 Purform® 

Fugeskum:   
Sika Boom® -463 Evolution
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Polyurethan er det foretrukne valg til krævende limning 
med høj ydelse og gode fugeegenskaber, også under de 
mest ugunstige forhold.

Optimal styrke, fleksibilitet og holdbarhed, med fokus 
på sikker brug, sundhed og miljø.

Sikaflex®-11 FC  
Purform® 
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Sikaflex®-11 FC Purform®  
(erstatter Sikaflex®-11 FC+)

   Fugthærdende, elastisk fugemasse og lim i ét
  Gode bearbejdningsegenskaber
  Velegnet ude og inde
  Høj slidstyrke og vejrbestandighed
   Bevægelseskapacitet: ±25 % 
   Ultralavt indhold af isocyanater (<0,1%)
   Ingen krav om epoxy/isocyanat uddannelse
   Kan anvendes som udvendig fuge  i 

Svanemærket byggeri

Sikaflex®-11 FC Purform® er en videreudvikling af de 
professionelle brugeres favorit gennem flere årtier. 

ALT-I-ET VÆRKTØJ
I FUGE OG LIM

Anvendelsesområder:
 
   Anvendelig på de fleste materialer bl.a.:  

Beton, murværk, træ, keramik, metal, glas m.m.

Emballage: 
   Fås som 300 ml patron / 600 ml pose
   Leveres i 4 farver

PR
ODUCT SAFETY

W
ITH  LETTER AND S

EA
L

Favorit  
multi-værktøj

Ny generation af 
polyurethan

Mange 
certifikater

Mange 
anvendelsesområder

Lang levetid
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FUGNING
  Interiør fuger
   Bevægelsesfuger på 

vægge og gulv
   Fuger omkring vinduer 

og døre, samt andre 
ekspansionsfuger

LIMNING & FUGNING
   Tagsten, tagrender og 

nedløbsrør
   Vandtætning af metal 

o.l.

LIMNING 
   Detaljer omkring 

trapper, gulve, vægge, 
tag ude og inde

   Vinduer og døre ude og 
inde

   Skilte, lister og 
dekorative elementer

   Beton, murværk, 
keramik, træ, metal, 
glas
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ET UTAL AF ANVENDELSESOMRÅDER
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Sikaflex® PRO-3  
Purform®

Sikaflex® PRO-3 Purform® tilbyder overlegne 
mekaniske egenskaber kombineret med  
fremragende vejrbestandighed og kemisk  
resistens for at mestre den daglige  
bevægelse og miljøpåvirkninger i årevis. 

Sikaflex® PRO-3 Purform®  
(erstatter Sikaflex® PRO-3i)

   Fugthærdende og elastisk fugemasse, specielt 
til bevægelsesfuger ved gulve og vægge

   Overlegen kohæsionsstyrke, krympe- og rive- 
bestandighed sammen med god vedhæftning, 
brændstof-, kemikalie- og vejrbestandighed

   Høj bevægelseskapacitet: ±25 %
   Velegnet til krævende opgaver ude og inde
  Boblefri hærdning
   Ultralavt indhold af isocyanater (<0,1%)
   Ingen krav om epoxy/isocyanat uddannelse
  Kan anvendes på natursten
   Kan anvendes som udvendig fuge i 

Svanemærket byggeri

Sikaflex® PRO-3 Purform® er en fugemasse til 
bevægelsesfuger både inde og udendørs.
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FULDT  
CERTIFICERET

FUGEMASSE TIL 
BEVÆGELSESFUGER

Anvendelsesområder:
Lodrette og vandrette gulvfuger:
   Fødevareindustrien
   Renrum
   Lager og produktion
   Rensningsanlæg
   Tuneller, perroner, kystsikring
   Parkeringshuse
   Gang- og trafikområder

Emballage: 
   Pose 600 ml
   Farve: Concrete Grey
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Sika Boom®-463 Evolution er en PU skum med 
meget lavt inhold af isocyanater, som fungerer som 
en almindelig skum, men ikke kræver epoxy/isocyanat 
uddannelse. Boom®-463 Evolution har kombiventil - 
brug den som pistolskum eller med håndskum.

Sika Boom®-463 
Evolution

Sika Boom®-463 Evolution
   Selvekspanderende polyuretanskum
   Indeholder ikke klorparaffiner, blødgørere og 

halogener
   Kombiventil: Påføres med pistol elle dyse
   Velegnet ude og inde
   Virker isolerende mod kulde og træk
   Lavt hærdningstryk: Velegnet ved montering af 

vinduer og dørkarme
   God varmeisolering og effektiv lyddæmpning
  Kan skæres, trimmes, slibes og males
   Ultralavt indhold af isocyanater (<0,1%)
   Kan anvendes i Svanemærket byggeri

Sika Boom®-463 Evolution er en hvid polyurethan 
fugeskum med ultralavt indhold af monomere 
isocyanater (<0,1 %).

Anvendelsesområder:
   Fyldning rundt om vinduer og dørkarme
   Fyldning rundt om rør/rørgennemføringer
   Isolering og fyldning af hulrum og sprækker

Emballage: 
  Flaske 500 ml
   Farve: Hvid

FUGESKUM MED 
FOKUS PÅ MILJØ
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HVEM ER VI
Sika er en verdensomspændende koncern med hovedkvarter 
i Schweiz. Virksomheden har en ledende position indenfor 
udvikling og produktion af af kemiske produkter til byggerí, 
industri og offshore.

Vi leverer løsninger indenfor fugning, tætning. tilsætning 
til beton, betonreparationer forstærkning og beskyttelse, 
imprægnering og løsninger til gulve og lak.

KONTAKT OS
Send din mail til: kundeservice@dk.sika.com, så sørger vi for 
at du kommer i kontakt med den rette Sika specialist. 
Du kan også ringe til os på nedenstående nummer.

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

DE PROFESSIONELLES 
VALG I MERE END 50 ÅR


