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SikaBond® -595

SikaBond® -595 
Vandbaseret kontaktlim 

Anvendelses-
områder 

SikaBond-595 anvendes til limning af de fleste forekommende materialer – gulv, 
væg, loft osv. 

Typiske emner er: 

 Limning af gulv- og vægmaterialer 

 Limning af kantlister af plast, metal o. lign. 

 Limning af ituslåede emner ved reparation 

Da limen hæfter på de fleste materialer såsom plast, træ, metal, pap, papir, tekstiler 
m.fl. haves et utroligt bredt anvendelsesområde.  

Produktbeskrivelse SikaBond-595 er en vandbaseret kontaktlim klar til brug. Limen er tyktflydende og 
kan anvendes vandret og lodret og har som kontaktlim et omgående og særdeles 
”kraftigt” hug. 

SikaBond-595 leveres i spande á 1 liter. 

Egenskaber  Stor klæbeeffekt til de fleste materialer 

 Meget kraftigt hug ved montering 

 Tyktflydende og særdeles nem at arbejde med 

 Øjeblikkelig udhærdning 

Produktdata   

Tekniske data Type: Vandbaseret kontaktlim på basis af 
forstærket neoprengummi 

Farve: Hvid/transparent 

Konsistens: Tyktflydende thixotropisk 

Tørstofindhold: Ca. 50% 

Anvendelsestemperatur: +18°C til +30°C og maks. RF på 75% 

Temperaturbestandighed: -30°C til +80°C 

Fugt: Limen er fugtbestandig, men tåler ikke 
kraftig vedvarende vandpåvirkning 

Ventetider: Vent til limfugen er transparent 

Udførelse  

Forbehandling af 
underlag 

Det er vigtigt for et godt og optimalt limresultat, at krav til overfladerne inden limning 
er opfyldt. 

 Limfladerne skal være rene, tørre, fri for olie, fedtstoffer, slipmiddel, støv og løse 
partikler i øvrigt.  

 Limen kan fortyndes med vand, men det anbefales ikke generelt, da det kan 
nedsætte limens styrke 
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Udstyr   Pensel eller rulle 

 Evt. planspartel 

 Vand og rene klude  

Påføring   SikaBond-595 omrøres i spanden 

 Påføring sker herefter ved at påføre et ensartet tyndt lag på begge flader. På 
stærkt sugende flader kan det være nødvendigt at påføre lim 2 gange for 
opnåelse af tilstrækkeligt lag 

 Lad herefter limen tørre til den er transparent. Tørretiden er mellem 20 minutter 
og 2 timer afhængig af temperatur, fugtighed, ventetid og underlagets sugeevne. 
Tørretiden kan reduceres væsentligt ved brug af varmeblæser. 

 Herefter lægges emnerne præcist sammen.  

Bemærk! Det er vigtigt at emnerne tilpasses helt præcist, da limen hugger 
direkte og ikke giver mulighed for efterfølgende justering. Emnerne presses godt 
sammen med en hård gummirulle eller finerhammer, idet man skal være særligt 
omhyggelig med kanter og samlinger og være påpasselig med, at emnerne har 
fuld kontakt. Ved sammenpresning sørges for størst muligt pressetryk i få 
sekunder – få sekunders pres i koldpres er særdeles effektivt.  

Rækkeevne 4-5 m²/l ved tosidig limpåføring. 

Udhærdning  Limfuger opnår øjeblikkelig høj styrke. Fuld udhærdning opnås efter nogle døgn. 

Rengøring Våd lim afrenses med vand. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk, evt. i 
kombination med iblødsætning i et organisk opløsningsmiddel, men pas på evt. 
misfarvninger. 

Opbevaring og 
holdbarhed 

Holdbarheden i ubrudt emballage er min. 12 måneder ved kølig opbevaring. 
Opbevaringen skal ske frostfrit.  

Sikkerhed  

Se senest opdaterede udgave af 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 matte 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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 Sika Danmark A/S 

Hirsemarken 5 
DK-3520 Farum 
Denmark 

Phone +45 48 18 85 85 
Telefax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 

www.sika.com


