
GØR MERE MED MINDRE

Sika ViscoBond ®

Anvendelse
n  Overfladen skal være ren/støvfri, fast og korrekt forvandet   

(ikke blankt vand).

n  Blandingforhold: Fortynd 1 del Sika ViscoBond® med 3 dele rent 
vand for at fremstille den rette Sika ViscoBond® blandevæske.

n  Vedhæftningssvumme: Bland 1 del cement med 1 del sand 
og tilsæt derefter ovenstående blandevæske indtil der opnås 
en tyk cremet konsistens. Påfør svummevællingen grundigt 
på overfladen med en kost eller stiv børste (lagtykkelse ~ 2-3 
mm). Pudslaget skal anbringes på den endnu våde og klæbrige 
svummemørtel. På vægge først når svummen er tørret.

 

 
         Forbrug: 0,09 l/m2/mm

n   Mørtel: Bland 1 del cement med 3 dele sand og tilsæt derefter 
ovenstående blandevæske indtil der opnås ønskede konsistens. 
Påføres på traditionel vis. 
 
 
 
        
                                                   Forbrug: 0,3-0,4 l/10 l mørtel

n  Beton: Tilsæt SikaViscoBond ( 5-10 % af cementvægten) under 
blandeprocessen. Det anbefales at udføre en test først.

Sika® ViscoBond®
Klæber og mørtelforbedrer med kraft fra 
ViscoCrete®

KNOW-HOW
FROM SITE TO SHELF

SIKA DANMARK A/S 
Hirsemarken 5                                                       
3520 Farum 
Tlf. 48 18 85 85  
www.sika.dk

Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser 

gælder for alle ordrer.

Før brug se venligst seneste udgave af 

databladet for det pågældende produkt.

Databladet kan downloades fra www.sika.dk
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NY EMBALLAGE



Samme rækkeevne og bedre 
egenskaber end standard 
emballager, men 30 % 
mindre indhold

Takket være en koncentreret formulering har SikaViscoBond ca 30% 
lavere forbrug en traditionelle typer.

Sika ViscoBond® er den nyeste generation af klæber, vandtætner og 
plastificering til mørtel og beton og kan anvendes til:

Sika ViscoBond® indeholder ViscoCrete® - 
Sikas additiv teknologi der bruges i hele 
verden på de største projekter.

1  Vedhæftningssvumme til puds og pudslag for at opnå        
fremragende vedhæftning selv på plane underlag.

2  Additiv til udfyldnings-, reparations- og opretningsmørtler.
3  Vandtætte puds og forseglinger med forbedret vedhæftning 

og mindre revnetendens. Kan også bruges sammen med 
kalkbaserede mørtler.

4  Højstyrke pudslag/påstøbninger med høj vandtæthed og 
slidstyrke samt mindre støv.

5  Murermørtel, fuge og lukningsmørtel.

Til alle steder hvor vedhæftning, vandtætning og plastificerende 
egenskaber er krævet.

Sika ViscoBond ®

1

1

2

5

3

4

Sammenlignet med traditionelle klæbere giver Sika ViscoBond® 
følgende fordele:

n  Markant forbedret bearbejdelighed.

n  Forbedret tæthed i meget vandtætte mørtler - Sika ViscoBond® 
er CE certificeret vandtætner til mørtel og beton.

n  Forbedret styrke og holdbarhed i mørtel/beton
    (frost/tø resistens, slidstyrke).

EN 934-2

Hver dråbe af 
Sika ViscoBond® 
forbedrer din 

mørtel!

 
Klæber, plastificering, 
vandtætning og styrke forbedring
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