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 Produktdatablad 
Version  (08 / 2003) – 05-01-2012 

Sikacryl®-WT 
Resistent akrylfugemasse  

Tekniske produktdata 
Type 1-komponent akryl-emulsion
Farve Transparent
Densitet (DIN 53479) (Ikke hærdet) 1060 kg/m3

Hindedannelse* (Tack-free time) 10 min. 
Hærdehastighed* 1-2 mm pr. døgn
Hårdhed, Shore A (DIN 53505) Ca. 40 
Brudforlængelse (DIN 53504) Ca. 500%
Maks. bevægelse + 10% 
Anvendelsestemperatur -30°C - +70°C
Holdbarhed (Opbevaret ved temperaturer mellem +15°C-+30°C) 12 måneder

1) 23°C / 55% r.f. 
  
Beskrivelse 
Sikacryl®-WT er en 1-komponent 
fugemasse baseret på 
akryldispersion. Produktet er 
meget lugtsvagt og virker ikke 
korrosivt på metal. Efter påføring af 
Sikacryl®-WT fordamper det vand, 
som fugemassen indeholder. 
Derved forsvinder den hvidlige 
farve og massen bliver 
transparent. I takt med denne 
proces vil produktet ligeledes 
hærder op til en plastisk-elastisk 
fugemasse. 
Sikacryl®-WT er fremstillet i 
overensstemmelse med ISO 9001 
og ISO 14001 Kvalitets- og miljø-
styringssystemer. 

Produktfordele 
- Lav MAL-kode 
- Lugtfri 
- Transparent 
- Høj ældningsresistens 
- God vedhæftning på mange 

materialer 
 

Anvendelsesområder 
Sikacryl®-WT anvendes til tætning 
og fugning af revner og sprækker 
med små bevægelser, samt til alle 
indendørs fuger. 
Typisk anvendelse for Sikacryl®-
WT er: Indvendig fugning omkring 
vinduer og døre, udfyldning af 
pladesamlinger, skille-
vægstilslutning – gulv/væg/loft 
samt lydfuger i lejlighedsskel. 
Dette produkt bør kun anvendes af 
professionelle, erfarne brugere. 
Der skal foretages afprøvninger på 
de aktuelle emner og under de 
aktuelle forhold for at sikre ved-
hæftning og materialets egnethed. 
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Ydere oplysninger kan ses på: 
www.sika.dk 
www.sika.com 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Danmark A/S 
Præstemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Danmark 
 
Tel. 48 18 85 85 
Fax 48 18 84 96 

Brugsanvisning 
Forbehandling 
Hæftefladerne skal være rene, 
tørre, samt fri for olie, fedt og løse 
partikler. Ved anvendelse på 
stærkt sugende materialer 
forbehandles disse ved at påføre 
et tyndt, men dækkende lag 
Sikacryl®-WT opløst med vand.  
Fugemassen må ikke påføres, hvis 
temperaturen i omgivelserne eller 
på emnerne er mindre end +5°C 
eller mere ned +40°C. Den 
optimale temperatur er mellem 
+15°C og +25°C. 
Ovenstående oplysninger er kun 
generel information. Ønskes mere 
uddybende rådgivning, kontakt ven-
ligst Teknisk Service.  

Rengøring 
Sikacryl®-WT kan fjernes fra 
værktøj og udstyr med Sika® 

Remover-208 eller et andet egnet 
opløsningsmiddel. Hærdet 
materiale kan kun fjernes 
mekanisk. Hænder og udsatte 
hudområder rengøres straks med 
Sika® Handclean eller et egnet 
industrielt hånd-rensemiddel og 
vand. 
Brug ikke opløsningsmidler! 

Yderligere information 
Følgende publikationer kan fås ved 
henvendelse: 
- Sikkerhedsdatablad 
 

Emballagestørrelser 

patron 310 ml

Pose* 600 ml

Spand 23 l

Tromle* 195 l
*Lagerføres ikke i Danmark 

Basisværdier 
Alle tekniske data nævnt i dette 
produktdatablad er baseret på 
laboratorietests. De aktuelle data 
kan afvige af grunde uden for vor 
indflydelse. 

Sundheds- og sikkerheds 
information 
For information og rådgivning om 
sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse af kemiske produkter 
henvises til det relevante sikker-
hedsdatablad, som indeholder fy-
siske, miljømæssige, toksikologi-
ske og andre sikkerhedsrelaterede 
data. 
MAL-kode: 0-1 (1993) 

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 erfa-
ringer og baseret på godkendt praksis 
og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for 
meddelelse af sådanne forslag eller 
oplysninger, som er afgivet uden ga-
ranti af nogen art, og som ikke med-
fører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der måtte 
fremgå af den til grund liggende salgs-
aftale. Det er købers eller slutbrugers 
ansvar selv at undersøge eller på an-
den måde at fastslå, at vore produkter 
er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne op-
bevares og anvendes på korrekt måde i 
overensstemmelse med meddelte for-
skrifter og under hensyn til konkrete 
forhold, således at skader eller mindre 
tilfredsstillende resultater undgås. En-
hver ordre er alene accepteret og en-
hver leverance alene effektueret i 
henhold til Sika Danmark A/S’s gene-
relle salgs- og leveringsbetingelser, 
som forudsættes bekendt og accep-
teret, men i øvrigt udleveres på for-
langende. Vore udsendte kataloger op-
dateres ikke systematisk. Nærværende 
datablad er udelukkende til brug i Dan-
mark. Værdier angivet i nærværende 
datablad skal betragtes som vejleden-
de, med mindre andet er angivet.” 


