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Sika® FloorJoint PD  
Præfabrikeret polymer/komposit gulvfuge-panel til P-Dæk   

Produkt 
beskrivelse 

Sika® FloorJoint PD er et præfabrikeret, kulfiber-forstærket polymer komposit panel 
med høje fysiske egenskaber. Med baggrund i det ”bølgede” fugedesign opnås der 
en forbedret fordeling af belastningen. 

Anvendelsesområder  Gulvfuger i nybyggerier og til renovering af fuger i betonbelægninger med normalt 
op til medium høj belastning f.eks. i lagerområder, p-huse og ramper. 

Karateristika / fordele  Kan slibes = ultra-flad 

 Termisk udvidelseskoefficient som kunststofbaserede belægninger 

 Vandtæt design er muligt 

 Ingen vibrationer ved direkte trafik påvirkning 

 Kort installationstid / klar til trafik efter 24 timer 

 Nem installation / nem at reparere 

 Kemisk og mekanisk resistent 

 Kan belægges med de fleste Sikafloor-Systemer 

 Ikke korrosiv 

Test 
 

Afprøvninger / 
standarder 

Reaction to fire classification acc. to DIN EN 13301-1.  
Test report No.: KB-Hoch-140803. The fire behaviour of the polymeric material of 
Sika® FloorJoint PD er klassificered som: Bfl s1. 

Produkt data  

Form  

Udseende / farve RAL 7037 

Emballager 84 stk på en EU-palle. 

længde x bredde x højde: Ca. 1200 mm x 250 mm x 15/20 mm. 

Vægt ca. 9,0 kg/stk. 

Opbevaring / holdbarhed 3 år fra produktionsdato opbevaret korrekt i originale, uåbnede emballager i kølige og 
tørre omgivelser ved temperaturer mellem +5°C og +30°C, altid opbevaret i vandret 
position. 

Tekniske data  

Kemisk base PU 

Trækstyrke  ~ 30 N/mm²  (efter 14 dage ved 23°C / 50% RF.) DIN EN 196-1 

Trykstyrke  ~ 80 N/mm² (efter 14 dage ved 23°C / 50% RF) DIN EN 196-1 
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Udførelsesdetaljer 

Overfladens kvalitet og 
forbehandling 

Referer til ”Metode Beskrivelse Vurdering og Forbehandling af overflader til 
Gulvbelægninger ”. 

Forbrug 1 stk. pr. 1,2 m.  

Udførelseskonditioner 
/ begrænsninger  

Overflade temperatur +10°C … +30°C 
Overfladen og det uhærdede gulv skal være mindst + 3°C over dugpunktet for at 
reducere kondens og misfarvning af gulvets finish. 

Luft temperatur  +10°C min. / +30°C maks. 

Overfladens fugtindhold < 4% fugt indhold. 
Test metode: Sika®-Tramex måler, CM – målemetode eller Veje-tørre-Metode. 
Ingen opstigende fugt. 

Relativ fugtighed 80% RF. maks. 

Dugpunkt Vær opmærksom på eventuel kondens!  
Overfladen og det uhærdede gulv skal være mindst + 3°C over dugpunktet for at 
reducere kondens og misfarvning af gulvets finish. 

Påførings- 
instruktioner  

Blanding og blandetid Referer venligst til produkt datablade for Sikadur®-30 Normal og Sikadur®-31 CF 
Normal 

Påføringsmetode og 
værktøj 

Referer venligst til produkt datablade for Sikadur®-30 Normal og Sikadur®-31 CF 
Normal og/eller Metode Beskrivelse “Sika® FloorJoint PD”. 

Rengøring af værktøj Referer venligst til produkt datablade for Sikadur®-30 Normal og Sikadur®-31 CF 
Normal. 

Noter / begrænsninger 
Anvendes kun indendørs.  

Opbevar altid panelerne liggende vandret  

Værdier Alle tekniske data oplyst i dette produkt datablad er baseret på laboratorie tests. 
Aktuelle målte data kan variere på grund af omstændigheder ude af vor kontrol. 

Sikkerhed Se senest gældende sikkerhedsdatablad for produktet. 

Bemærk 
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, 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 godkendt 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 undersøge 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 måde 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 bekendt og accepteret, men i øvrigt 
udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende 
datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal 
betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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