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SikaSwell®-P Profiler

SikaSwell®-P Profiler 
Opkvældende fugeprofiler 

Produktbeskrivelse Fugeprofiler som kvælder op ved kontakt med vand. 

Anvendelses-
områder 

Forsegling: 

 Bygningsfuger 

 Rør og stål gennemføringer i vægge og gulve 

 Byggefuger i betonelementer 

 Byggefuger i tunnelelementer 

 Byggefuger i kabelkasser etc. 

 Alle typer gennemføringer i beton 

Karakteristika / fordele  Nem at påføre 

 Kan anvendes på forskellige underlag 

 Med beskyttelseslag for at hindre for tidlig kvældning 

 Meget økonomisk i brug 

 Kvælder ved kontakt med vand 

 Resistent overfor vand 

 Kræver ingen hærdning 

 Kræver ingen svejsning 

 Kan tilpasses til mange typer detalje-arbejde 

 Kan fås i forskellige typer og forskellige dimensioner 

Tests  

Godkendelser / 
standarder 

STUVA: Water tightness test (15.10.1999) 

FH Aachen: Test of resistance to ageing (06.07.01) 

PSB Corporation: Testing of hydrophilic sealing profiles (15.08.02) 

Produktdata  

Form  

Udseende / farve Mono Typer: 

Almindelige kvældende sektionsprofiler 

Stærkt kvældende røde profiler 

Hybrid Typer: 

Almindelige eller hule kvældende hybrid profiler 

Dobbelte kvældende profiler 

Rød yderside: Stærkt kvældende rød del 

Sort inderkerne: Kvældende del 

Emballage Ruller pakket i papkasser, kvantitet afhængig af typen af profil, se nedenstående 
tabel: 
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Typer 

 

 

 

Type Bredde 
(mm) 

Tykkelse 
(mm) 

Tværsnit 

(skematisk angivet) 

Beskrivelse M/kasse 

Mono 

2003 20 3   

Meget 
kvældende 
profiltyper 

1 x 10 = 10 

7 x 20 = 140 2005 20 5  

2010 20 10 

 

1 x 10 = 10 

5 x 10 = 50 

Hybrid typer 

2010 H 20 10 

 

Dobbelt 
kvældende 
profil med 
stabilise-

rende 
inderkerne 1 x 10 = 10 

5 x 10 = 50 

2507 H 25 7 

 

Dobbelt 
kvældende 
profil med 

trykaflastend
e kamre 

 

Opbevaring  

Opbevaring / holdbarhed 48 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnede, beskadigede original 
emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 og +35°C. Beskyttes 
imod UV lys. 

Tekniske data  

Kemisk base Rød del: Kombination af vand-kvældende resiner og gummi 

Sort inder del: EPDM 

Volumen skifte Hydrofil kvældende rød del: 

  7 døgn i postevand: ≥100%  (DIN 53521)
14 døgn i postevand: ≥150%  

 

10 tør-våd runder i postevand: ≥100%  (DIN 53521)
(1 runde = 7 døgn tør og 7 døgn i postevand) 

Kvælde tryk < 15 bar efter 7 døgns opbevaring i postevand 

Mekaniske / fysiske 
egenskaber 

 

Trykstyrke Hydrofil kvældende rød del: 

≥ 2,5 N/mm2  (DIN 53504)

 

EPDM sort del: 

≥ 7,0 N/mm2  (DIN 53504)

Shore A hårdhed Hydrofil kvældende rød del: 

75 +/- 5  (DIN 53505)

 

EPDM sort del: 

80 +/- 5  (DIN 53505)
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Brudforlængelse Hydrofil kvældende rød del: 

≥ 250%  (DIN 53504)

 

EPDM sort del: 

≥ 100%  (DIN 53504)

System information  

Påføringsdetaljer  

Underlagskvalitet Underlaget skal være sundt, rent, tørt – maksimum matfugtigt, fri for al overflade 
forurening. 

Forberedelse af 
underlaget 

Alle løse partikler, formolier, cementslam, maling, rust og andre dårligt 
vedhæftende materialer skal fjernes med passende manuel eller mekanisk 
afrensningsteknik. 

Meget ru overflader giver større lækage senere. Vi anbefaler en udjævning af frisk 
placeret beton med en lægte, hvor fugeprofilen skal placeres. 

Påførings-
konditioner / 
begrænsninger 

 

Underlagstemperatur Afhængig af hvilken type klæber der er valgt. 

Se venligst det tilhørende produkt datablad. 

Anvendelsestemperatur Afhængig af hvilken type klæber der er valgt. 

Se venligst det tilhørende produkt datablad. 

Underlaget fugtindhold Underlaget skal være tørt, maksimum matfugtigt 

Påføringsinstruk-
tioner 

 

Påføringmetode / værktøj Fastgørelsesmetoder: 

SikaSwell®-P Profiler kan fastgøres med SikaSwell® S-2 og/eller Sika® Trocal 
Adhesive C-705 afhængig af underlaget type og tilstand. 

Jævne, flade, tørre overflader såsom PVC, metaller, beton elementer etc. 

- Med Sika® Trocal Adhesive C-705 

Klæberen påføres underlagets i en bredde der svarer til profilen, såvel som på 
den ene side af profilen med en lille børste.  

Efter en tørretid på ~ 15 minutter placeres SikaSwell®-P Profilerne og trykkes 
godt fast på det primede underlag. 

- Med SikaSwell® S-2 

Påfør SikaSwell® S-2 i en small streng (størrelse på trekant sektion ~ 5 mm)  
på underlaget. Profilerne skal placeres indenfor maks. 30 minutter og trykkes 
godt fast i den stadig friske SikaSwell® S-2 sealant indtil en lille mængde 
SikaSwell® S-2 kommer ud fra begge sider af profilerne. 
Lad SikaSwell® S-2 hærde i 2-3 timer før betonen lægges ud. 
Se venligst produkt datablad for SikaSwell® S-2. 

Ru, ujævne, tørre eller “matfugtige” underlag (f.eks. skællet beton): 

- Med SikaSwell® S-2 

SikaSwell® S-2 skal udlægges i en mængde der er stor nok til at udjævne 
underlaget ruhed. 
Påfør SikaSwell® S-2 i en small streng (størrelse på trekant sektion ~ 5 mm) på 
underlaget. Profilerne skal placeres indenfor maks. 30 minutter og trykkes godt 
fast i den stadig friske SikaSwell® S-2 indtil en lille mængde SikaSwell® S-2 
kommer ud fra begge sider af profilerne. 
Lad SikaSwell® S-2 hærde i 2-3 timer før betonen lægges ud. 
Se venligst produkt datablad for SikaSwell® S-2. 
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Generelt: 

Det er vigtigt, at der opnås total kontakt mellem SikaSwell®-P Profilerne og 
underlaget. 

Placer SikaSwell®-P Profilerne i midten af beton sektionen. 

Minimum dækning af profilerne skal være 10 cm på begge sider (forstærket beton) 
eller 15 cm (ikke forstærket beton). 

Samlinger og hjørner skal være stødt sammen og fikseret. 

Under udlægningen af betonen skal denne pakkes godt omkring SikaSwell®-P 
Profilerne for at undgå blærer og lunker. 

Rengøring af værktøj Afrens alt værktøj og påføringsudstyr med Sika® Colma-Cleaner straks efter brug. 
Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. 

Begrænsninger SikaSwell-P Profiler kvælder op ved kontakt med vand. Dette sker ikke med det 
samme men langsomt efter nogen få timer. Ikke desto mindre er det ikke klogt at 
lade SikaSwell-P Profiler være påvirket permanent af vand (maks. 24 timer er den 
længste tid, så længe vandet kan løbe væk). 

Anvend ikke SikaSwell-P Profiler til bevægelige fuger. 

Anvend ikke SikaSwell-P Profiler i saltvand. Ved havvand anvendes SikaSwell P-
2003 M 7 -2005 M eller 2507 HM Profiler (se separat produkt datablad). 

Hvis vandspejlet pludselig stiger vær der opnås vandtætte fuger når SikaSwell-P 
Profiler er kvældet op. 

Når SikaSwell-P Profiler igen er totalt tør krymper den til originale dimensioner, men 
kvælder igen op ved kontakt med vand. 

Selvom SikaSwell-P Profiler er testet til vandtryk op til 5 bar, anbefales det ikke at 
forsegle imod vandtryk på mere end 2 bar pga. den begrænsede fuge distance. 

Hvis SikaSwell-P Profiler skal monteres omkring rørgennemføringer med en lille 
diameter anbefaler vi mekanisk fastgørelse med bindetråd eller en foring. 

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. 

Lokale restriktioner Bemærk, at dette produkts karakter kan ændre sig fra land til land på grund af 
lokale restriktioner. Konsulter venligst det lokale Produkt Datablad for nøjagtig 
beskrivelse af anvendelsesområderne 

Sikkerhed Se seneste 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 

Praestemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Denmark 

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

www.sika.com


