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SikaBond® -560 
Vådrumslim 

Anvendelsesområder SikaBond-560 anvendes til opsætning af mange typer vægmaterialer – vinyltapeter, 
alm. tapeter med PVC-bagside, med tekstil-, papir- eller glasfiberbagside. 
 
SikaBond-560 kan anvendes indendørs i både våde og tørre rum, på alle vandfaste 
materialer som: 
 
Beton, gips, forbehandlede træ- og krydsfinerplader, pudsede overflader, vandfaste 
vægspartelmasser, reparationsmørtler og ikke oliehærdede træfiberplader. 

Produktbeskrivelse SikaBond-560 er en 1-komponent, vandbaseret dispersionslim udviklet til tapet og 
vævlimning særligt i fugtigt miljø i f.eks. vådrum, men kan også anvendes til 
væv/tapetlimning i tørre rum med særlige krav. 
 
SikaBond-560 leveres i spande à 1 og 5 liter. 

Egenskaber  Vandbaseret enkeltlim 
 Tilsat antimugmiddel for forebyggelse af misfarvning 
 Kan anvendes på nye og gamle underlag 
 Anvendes i våde og fugtige rum 

Produktdata  

Type: Dispersionslim – enkeltlim 

Opløsningsmiddel: Vand 

Farve: Hvid 

Konsistens: Tyktflydende, thixotrop 

Vægtfylde. 1,03 kg/l 

Tørstofindhold: Ca. 36% 

Tekniske data 

Anvendelsestemperatur: +15ºC til +25ºC 



 
 

Udførelse  

Forbehandling af underlag For et optimalt resultat er det meget vigtigt at krav til underlaget er opfyldt og 
optimeret. 
 

 Underlaget skal være rent, tørt og plant og fri for evt. løse partikler. Ved 
evt. opspartling og reparation bør anvendes en vandbestandig 
spartel/reparationsmasse (særligt vigtigt i vådrum) 

 SikaBond-560 tempereres ligesom underlag og beklædning, inden 
anvendelse således at temperaturen er mellem +15ºC og +25ºC 

 Luftfugtigheden bør ikke overstige 60% RF, da optørringsforløbet ellers 
kan forstyrres 

 Ved kraftigt sugende underlag kan grundes med fortyndet lim – 1 del lim : 
3 dele vand 

 Malede og tætte overflader afvaskes med egnet grundrengøringsmiddel 

Udstyr  Pensel, rulle eller tandspartel 
 Gummispartel 
 Tapetkost 
 Vand og rene klude 

Limpåføring  Ved opsætning af vinyltapet uden bagsidebeklædning eller med lærred 
eller glasfiberbagside påføres limen på underlaget med rulle i et tyndt 
jævnt lag i en mængde af 3-5 m²/l 

 Ved papirbeklædte tapeter påføres lim direkte på tapetet 
 Herefter kan opsætningen ske umiddelbart efter i den endnu våde lim 
 På tætte og svagt sugende underlag anbefales det dog at vente ca. 10-15 

minutter, inden opsætning – en ventetid man også bør iagttage ved 
opsætning af tætte tapeter, som PVC skum eller beklædning med 
glasfiberbagside 

Efterbehandling Inden efterfølgende maling skal overfladen tørre i min. 1 døgn. 

Rengøring Evt. overskydende lim kan fjernes med vand. 
 
Tørret lim kan kun fjernes mekanisk. 

Opbevaring og holdbarhed Holdbarheden i ubrudt emballage er min. 12 måneder ved kølig opbevaring. 
 
Opbevaring skal ske frostfrit. 

Sikkerhed Faresymboler: Ingen 
Kodenummer: 0-1 (1993) 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Handsker 
Note h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden 
handsker. 

 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 måtte 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 
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ærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
2/2 2 SikaBond® -560

ika Danmark A/S 
ræstemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
anmark 

Tel. +45 48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 
www.sika.dk 


