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SikaLastomer®-710 ________________________ 
Butyltætningsmasse        _________________________________________________ 

 

TYPISKE PRODUKTDATA ( MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD) 

Basis Butyl 

Farve (CQP1 001-1) Hvid, grå, sort 

Vægthylde (uhærdet) (CQP 006-4) 1,4 kg/l 

Påføringstemperatur +10°C - +35°C 

Skinddannelse2 (CQP 019-1) 10-30 minutter 

Svind (CQP 014-1) 12% 

Anvendelsestemperatur (CQP 513-3) -30°C - +80°C 

Holdbarhed (opbevaret under 25°C) (CQP 016-1) 12 måneder 
1) CQP = Corporate Quality Procedure              2) 23°C / 50% R.F.  

 

BESKRIVELSE 
SikaLastomer®-710 er en pastøs, stabil, 
butylbaseret tætningsmasse, der 
indeholder opløsningsmidler. 
Hærder ved hjælp af luftens fugtighed. 
Produktet kan bruges til plastisk 
forsegling af fuger i mange industrielle 
sektorer. 

PRODUKTFORDELE 

• En komponent, butyltætningsmasse 

• Hærder uden varme 

• Let at påføre 

• God vedhæftning til mange over-
flader 

• God ældningsresistens 

• Plastisk produkt 

• Mulig at fjerne igen 

PÅFØRINGSOMRÅDER 
SikaLastomer®-710 er velegnet til 
plastisk tætning med mulighed for 
senere at fjerne forseglingen. Kan 
anvendes på biler, busser, lastbiler og 
campingvogne. 
SikaLastomer®-710 har god 
vedhæftning på de fleste overflader og 
kræver et minimum af forbehandling. 
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KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED 
SikaLastomer®-710 er modstandsdygtig 
overfor ferskvand, saltvand, kalkvand 
og vandbaserede rengøringsmidler; 
kortvarigt modstandsdygtig overfor 
brændstoffer, mineralske olier, 
vegetabilske og animalske fedtstoffer. 
Ovenstående oplysninger er kun 
generel information. Ønskes mere 
uddybende rådgivning, kontakt venligst 
Teknisk Service. 
 
BRUGSANVISNING 
Forbehandling 
SikaLastomer®-710 påføres rene og 
tørre overflader, fri for støv, olie og 
fedt. I tvivlstilfælde anbefales det at 
afprøve produktet inden endelig 
påføring. 
 
Påføring 

Patron: Prik hul i patronens membran. 

Pose: Sæt posen i påføringspistolen og 

klip lukkeklipsen af. 

Skær spidsen af dysen i den ønskede 

diameter og påfør tætningsmassen 

med en håndfugepistol eller trykluft-

fugepistol. Undgå at der dannes luft-

bobler. 

Bør ikke påføres ved temperaturer 

under +10°C eller over +35°C. 

 

Glitning 

SikaLastomer®-710 glittes bedst med 

vand og sæbe. 

 

Rengøring 

På ikke-porøse overflader skal tæt-

ningsmassen tørre ind og kan derefter 

duppes væk. På porøse overflader kan 

hærdet SikaLastomer®-710 kun fjernes 

med Sika®Remover-208. 

Hænder og udsatte hudområder vaskes 

straks med Sika®Cleaner-350H eller et 

egnet industrielt håndrensemiddel og 

vand. 

Brug ikke opløsningsmidler! 

 

Overmaling 
SikaLastomer®-710 kan kun overmales 
med vandbaserede systemer. Inden 
overmaling skal der udføres 
prøvemaling for at sikre malingens 
egnethed. Man bør være opmærksom 
på, at hårdhed og malingslagets 
tykkelse kan forringe tætningsmassen 
elasticitet og forårsage revnedannelse i 
malingslaget. 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Følgende publikationer kan fås ved 
henvendelse eller downloades fra 
vores hjemmeside www.sika.dk: 

• Sikkerhedsdatablad 
 

EMBALLAGE 

Patron 310 ml 

Pose* 500 ml 

* Lagerføres ikke i DK 
 
SUNDHEDS- OG 
SIKKERHEDSINFORMATION 
For information og rådgivning om 
sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse af kemiske produkter 
henvises til det relevante 
sikkerhedsdatablad, som indeholder 
fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data for 
den aktuelle type stof. 
 
BASISVÆRDIER 
Alle tekniske data nævnte i dette 
produktdatablad er baseret på 
laboratorietests. De aktuelle data kan 
afvige af grunde uden for vores 
indflydelse. 

BEMÆRK 
”Enhver oplysning om eller forslag til 
brug af Sikas produkter, som vi enten 
skriftligt eller mundtligt har givet til 
købere eller slutbrugere af produktet, 
er afgivet i god tro efter vores 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 tilgrundliggende 
salgsaftale. Det er købers eller 
slutbrugers ansvar selv at fastslå, at 
vores 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’ generelle salgs- og 
leveringsbetingelser, som forudsættes 
bekendt og accepteret, men i øvrigt 
udleveres på forlangende. Vores 
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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