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HYBRID BYGGEFUGEMASSE

SikaSeal®-106 Construction er en 1-komponent elastisk fugemasse baseret på Sikas nye Hydroflex
Teknologi. Med en bevægelse på ±25% er den perfekt til indvendige fuger.
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SIKA AG CORPORATE PROFIL
Sikas historie starter i 1910, hvor Kaspar
Winkler, grundlæggeren af Sika, opfandt
Sika-1, et hurtighærdende vandtætningsadditiv til mørtel, som blev anvendt til at
vandtætne Gotthard Tunnelen, og derved
muliggøre at det svejtsiske jernbaneselskab kunne elektrificere denne vigtige
forbindelse mellem nord- og sydeuropa.
Siden da har Sika udviklet sig til en
succesfuld virksomhed med en førende
position inden for udvikling og produktion af innovative løsninger til fugning,
klæbning, lyddæmpning, forstærkning
og beskyttelse til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser,
lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft
samt facader).
Sikas produktlinjen er designet til at
tackle forskellige projekter, hvor der
kræves produkter af høj kvalitet til at
løse forskellige og udfordrende opgaver
og ofte opfylde en lang række krav .
Produkterne er anvendt med succes på
en lang række udfordrende projekter og
har gennem tiden vundet tillid fra
professionelle verden over.
Med en tilstedeværelse i 100 lande,
supporterer Sika i dag ingeniører,
arkitekter, rådgiverer, entreprenører,
producenter og andre branchefolk,
og anses som en troværdig og stærk
partner.

OVER

MERE END

ET NETVÆRK AF

DOKUMENTERET ERFARING

WORLDWIDE

TEKNOLOGISKE CENTRE

En skattekiste af know-how skaber
tryghed

For at vi bedre kan imødekomme lokale
krav og levere produkter af høj kvalitet

For at kunne levere intelligente løsninger ved
hjælp af de mest avancerede teknologier

100 ÅRS

300 FABRIKKER

GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE I
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20 GLOBALE

OMKRING

100 LANDE

> 25.000 DEDIKEREDE

PÅ SAMTLIGE KONTINENTER

MEDARBEJDERE

Til at dele ekspertise på tværs af lande, men med mulighed for at
agere lokalt

Til at supportere vores kunder hvor som helst og når som helst
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SIKAS SYV MARKEDER
GULVE
Som global markedsleder inden for kemiske produkter til byggeri og
industri sektorerne, opsøger Sika konstant nyt vækstpotentiale inden
for alle markeder gennem innovation, kvalitet og service. Dette giver
Sikas kunder innovative løsninger, som øger effektiviteten, holdbarheden og den æstetiske fremtoning af bygninger, infrastruktur, installationer og køretøjer gennem produktion og anvendelse. De totalt
integrerede koncepter, som Sika tilbyder, omfatter hele levetiden af
et givent anlæg, fra den første konstruktion til det tidspunkt, hvor
reparation, renovering eller livsforlængelse bliver nødvendig. En
forlængelse af levetiden for et anlæg, gennem passende vedligeholdelse og modernisering, giver mening - både økonomisk og miljømæssigt. Sikas syv markeder er:

BETON

FUGEMASSER & LIM

VANDTÆTNING

RENOVERING

TAGEW

INDUSTRI (AUTO & MARINE)
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VANDTÆTNING ER NØDVENDIGT i alle typer bygge- og vedligeholdelsesprojekter, ikke kun på taget og på ydervæggene. Indvendigt er der vådrum, vandtanke, og afløbssystemer, plus altaner og parkeringsdæk der alle kræver
vandtætning og detaljerede løsninger. Sikas vandtætningsprodukter og systemer dækker vandtætningsmembraner i form af en dug, flydende membraner,
forseglingstape eller vandtætte mørtler samt specielle balkon-, parkeringsdæk- og vådrumsløsninger.
I dag er Sikas omfattende produktsortiment inden for vandtætningsløsninger
og –systemer testet og anvendt på de største og vigtigste byggeprojekter og
prestige bygninger over hele verden. Sikas praktiske erfaring har ført til høj
ekspertise inden for vandtætningsløsninger til enhver vandtætningsopgave i
enhver type projekt, som vores kunder kan præsentere os for.
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Sikalastic®-618
Koldtflydende, 1-komponent polyuretan membran til tage
EGENSKABER OG FORDELE
ANVENDELSE
Anvendes både til nybyggeri og renoveringer. Til tage ́ Nem og hurtig påføring med Sika Reemat og
med mange komplicerede detaljer samt til svært
Sikalastic Applicator.
tilgængelige områder.
́ Hurtighærdende og hurtigt modstandsdygtig
overfor nedbør.
Påføres direkte på bitumenbaseret underlag.
́ Højelastisk og revneoverbyggende.
Renovering af gamle tage/pap imod revner ved brug ́ Vandtæt tagmembran uden samlinger.
af fiberfilt i henhold til datablad.
́ Når Sikalastic-618 anvendes med godkendte
primere, kan den klæbes på de fleste underlag.
Sika® Reemat
́ Diffusionsåben.
Kan anvendes i kombination med Sika® Reemat, en ́ Stor modstandsdygtighed overfor almindeligt
forekommende kemikalier i atmosfæren
130 cm bred fibermåtte, som giver maksimal trækstyrke i flere retninger.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
15 l spand

SikaTop® Seal-107
2-komponent semi-fleksibel beskyttelses- og tætningsmørtel
ANVENDELSE
2-komponent, cementbaseret, akrylforstærket samt
fleksibel beskyttelses- og svummemørtel. SikaTop
Seal-107 er diffusionsåben og anvendes på beton,
cementmørtel, murværk og stål. Beskytter mod nedbrydning af tøsalt på bl.a. kantbjælker, søjler, stødmure, kældervægge o.lign. Anvendes også ved renovering af tøsaltbeskadigede betonoverflader, der
er udsat for vand og saltindtrængning, til tætning
af vandbeholdere og kælderens ydervægge samt til
beskyttelse og imprægnering af balkoner, terrasser, tag m.m. Testresultater hos Materialprovningen Stockholms Gatukontor iht. vejdirektoratets
prøveanvisninger.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Letanvendelige og gode vedhæftningsegenskaber.
́ Færdigdoseret emballage uden yderligere brug
af vand.
́ Øger modstanden mod saltindtrængning og
karbonatisering.
́ Fleksibel.
́ Overmalbar.
́ Er modstandsdygtig over for frost og tøsalt.

FARVE
Hvid (flydende)
Grå (pulver)

EMBALLAGE
A: 5 kg dunk
B: 20 kg pose
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VANDTÆTNING

SikaMur® InjectoCream-100
Silan-baseret fugtspærre til standsning af opstigende fugt
ANVENDELSE
Sikamur InjectoCream-100 er en vandskyende
creme, der injiceres med en fugepistol ind i en serie
af huller, boret ind i fugerne i murstensvæggen.
Der kræves ikke en speciel injiceringspumpe!
Når Sikamur InjectoCream-100 er injiceret i murværket vil den fordele sig i den fugtige væg og danne
en vandafvisende barriere og blokere for fremtidig
opstigende fugt.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Økonomisk og effektiv.
́ Nem at arbejde med.
́ For alle typer murstensvægge.
́ Tidsbesparende.
́ Sikker påføring med traditionel fugepistol.
́ Vandbaseret/fri for opløsningsmidler.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
300 ml patron

SikaSwell® S-2
Opkvælende fugebånd, der svulmer op ved kontakt med
vand
ANVENDELSE
Sprøjtbar polyuretanmasse, der udvider sig, når den
kommer i kontakt med vand. Kan anvendes til de
fleste støbeskel mellem de fleste materialer.
Fungerer som et sprøjtbart fugebånd og kan anvendes i de fleste fuger uden bevægelser, f.eks. som
forbindelse mellem nystøbt beton og gammel
beton ved renoveringsarbejde, forbindelse af
gamle og nye konstruktioner, tætning af fuger i
betonrør og cementringe, tætning af støbefuger ved
meget tæt armering m.m.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Giver optimal vandtætning af fuger takket
være enkel, hurtig og omkostningseffektiv
påføring. OBS! Få oplysninger om påføring i
produktvejledningen.
́ Er fuldstændig vandtæt og kan ikke lække.
́ Svulmer op ved kontakt med vand for at sikre
tæthed.
́ Er let at anvende selv på ujævne fugekanter.
́ Er modstandsdygtig over for kemikalier.
́ Kræver ikke nogen særlig forbehandling af
overfladen.

FARVE
Rød

EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose
(Bestillingsvare)
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Sika® Igolflex®-201
2-komponent, tykfilm, opløsningsmiddelfri, fiberforstærket,
polymermodificeret bitumen emulsionsbelægning
ANVENDELSE
Vandtætning af alle typer betonkonstruktioner
under jordoverfladen. En tykfilmsbelægning, der
beskytter imod indsivende vand. Vandtætning af
gulve i vådrum og af balkoner under cementpuds og
som klæber til fastgørelse af letvægts isolationsplader. Bemærk; Tåler ikke UV lys.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Påføres med tandspartel eller airless spray.
́ Ingen nedsynkning på vertikale overflader.
́ Forbliver fleksibel ved lave temperaturer.
́ Opløsningsmiddelfri, ikke-brandbar.
́ Kan påføres på tørre og let fugtige overflader.
́ Giver revneoverbygning (kan forbedres yderligere, hvis der forstærkes med Sika Igolflex-F01
glasvæv).

FARVE
Sort

EMBALLAGE
32 kg (8 kg grå cement
og 24 kg Bitumen)
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Sika® Igolflex® F-01
Glasvæv til forstærkning af Igolflex belægninger
ANVENDELSE
Forstærkning af Sika Igolflex bitumenbaserede
vandtætningsbelægninger f.eks. når disse påføres
på revnede betonoverflader. Forstærkning af Sika
Igolflex bitumenbaserede vandtætningsbelægninger
der midlertidigt udsættes for ekstra vandtryk.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Modstandsdygtig overfor kontakt bitumen.
́ Høj trækstyrke og brudforlængelse.
́ Nem påføring ved at trykke vævet ned i de frisk
påførte belægninger.
́ Forbedrer den dimensionsstabiliteten i belægningerne.
́ Rullestørrelse: 50 m².

FARVE
Lys grå

EMBALLAGE
50 m rulle

Sikadur®-52 Injection
Injectionsepoxy
ANVENDELSE
Injicering i statiske revner i f.eks. beton, sten, mørtel, puds m.m. Max. revnevidde: 5 mm. Desuden anvendes produktet til smalle fuger uden bevægelse
og som klæbemasse til pudslag, hvor vedhæftningen
til underlaget har svigtet. Sikadur-52 kan også anvendes i forbindelse med jern, stål, træ og på matfugtig (ikke våd!) beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Udhærder svindfrit.
́ Modstår temperaturpåvirkninger i området
-20ºC - +60ºC.
́ Kemisk bestandig overfor vand, olie, benzin og
alkalier.
́ Midlertidig bestandig mod fortyndede syrer,
svage opløsningsmidler og varmt vand (+60ºC).

FARVE
Klar

EMBALLAGE
1 kg (A+B)
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Sika® Waterbar
PVC-P fugebånd til støbeskel
ANVENDELSE
Sika Waterbar fugebånd anvendes til vandrette konstruktions- og ekspansionsfuger i betonkonstruktioner. Kan bl.a. bruges i kanaler, tanke, swimmingpools, kældre m.m.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Højkvalitets PVC-P med lang holdbarhed.
́ Tåler højt vandtryk.
́ Enkelt at montere og let at svejse.
́ Stor variation i profiler og passer til mange
konstruktionstyper.

FARVE
Gul

EMBALLAGE
15 m rulle
25 m rulle
30 m rulle

Sika® MonoTop® 109 Vandtætningsmørtel
Vandtætningsmørtel
ANVENDELSE
1-komponent vandtætningsmørtel, der er klar til
brug efter blanding med vand. Specialfremstillet til
vandtætning af fundamenter, kældervægge af beton, støttemure, elevatorskakter, swimmingpools
o.lign.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kan anvendes direkte på puds, beton,
betonhulsten, mursten, lecablokke o.lign.
́ Vandtæt og diffusionsåben.
́ Særdeles god vedhæftning på de fleste byggematerialer.
́ En pose (5 kg) Sika MonoTop® rækker til ca. 2
m².

FARVE
Cementgrå

EMBALLAGE
5 kg pose
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Sikadur®-Combiflex® Kit sæt
Tætning af fuger med store bevægelser
ANVENDELSE
Sikadur Combiflex er et tætningssystem, der
anvendes ved brede fuger eller ved fuger med store
bevægelser, tætning ved støbeskel i vandbassiner,
dilatationsfuger i beholdere o.lign.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kan anvendes på både tørre og let fugtige betonoverflader.
́ Varig vand- og vejrbestandighed.
́ Hurtighærdende – også ved lave temperaturer.
́ Bestandig over for belastninger med vand,
saltvand, olie, benzin, fortyndede syrer og baser,
saltholdige opløsninger - herunder almindeligt
spildevand.
́ Limen fås i forskellige varianter.

FARVE
Lys grå

EMBALLAGE
Se datablad

Sikalastic®-1 K
1-komponent, cementbaseret, fiberforstærket fleksibel mørtel til
vandtætning og betonbeskyttelse
ANVENDELSE
Universal, revneoverbyggende mørtel til vandtætning af baderum, bruserum, terrasser, balkoner
samt swimmingpools inden opsætning af keramiske fliser. Kan også anvendes til udvendige konstruktioner/vægge før tilfyldning med jord samt
indvendig vandtætning af fx vægge og gulve i
kælder. Desuden velegnet som fleksibel beskyttende behandling af armerede betonkonstruktioner.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Gode revneoverbyggende egenskaber.
́ 1-komponent produkt - tilsæt kun vand.
́ Justerbar konsistens.
́ Nem at påføre med børste eller spartel.
́ Fibreforstærket.
́ Meget god vedhæftning på mange overflader fx
beton, cementbaseret mørtel, stenog murværk.

FARVE
Lys grå

EMBALLAGE
20 kg pose
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TRODS DET FAKTUM AT FUGEMASSER kun er en meget lille del af de samlede udgifter til et byggeprojekt spiller de en absolut afgørende rolle for at
holde en bygning luft- og vandtæt, for at hindre alvorlig skade og tab af isoleringsevne, hvilket kan medføre store omkostninger.
Derfor er det rette valg af fugemasse meget vigtigt for at sikre fuld funktionsdygtighed i hele konstruktionens levetid. Det er også blevet stadig mere
vigtigt i forhold til energi-effektivitet og bæredygtighed inden for byggeriet.
I et byggeprojekt er der mange forskellige typer fuger, der kræver effektiv
vandtæt forsegling herunder al isolation, sanitet, konstruktion og bevægelige
eller ekspanderende fuger i facaden og igennem hele konstruktionen.
Sikas brede sortiment af fugemasser inkluderer produkter og systemer til alle
disse forskellige fugetyper og kan sikre optimal udførelse og holdbarhed.
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Sika® Primer-3N
Primer til porøse materialer, træ og metal
ANVENDELSE
Anvendes som forbehandling på porøse, absorberende materialer og metaller. Dækningsevne pr. liter: porøse underlag 5 m² og metaller 8 m². Efter
påføring af SikaPrimer-3N skal der gå min. 30 min.
og max. 5 timer ved 20 C° inden påføring af fugemasse.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komponent.
́ Opløsningsmiddelbaseret reaktiv epoxyharpiks.
́ Få en mere udførlig beskrivelse i produktoplysningerne i Sika Primertabel på s. 93.

FARVE
Klar gullig

EMBALLAGE
250 ml flaske
1 l flaske

Sikaflex®-11 FC+
1-komponent fugthærdende, polyuretanbaseret lim- og fugemasse
ANVENDELSE
Sikaflex-11FC+ er en 1-komponent fugemasse med
højt elasticitetsmodul, der kan anvendes både indeog udendørs. Til fugning inden for byggebranchen,
hvor man ønsker et fugemateriale, der er mere modulbaseret, men har mindre bevægelseskapacitet.
F.eks. forbindelsesfuger mellem gulv/trappe og væg,
forbindelsesfuger mellem gulv og maskiner, pakninger og fugning af ventilationskanaler, universaltætning og limning af metal- og trækonstruktioner.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Særdeles god vedhæftning på mange
forskellige materialer.
́ Gode påføringsegenskaber, løber ikke.
́ Limning af toiletkumme til gulv/væg.
́ Kan anvendes til radonsikring.
́ Opfylder ISEGA-kravene for kontakt med
levnedsmidler.
́ Lugtsvag.
́ Meget lav emission, EC1PLUSR.

FARVE
Hvid
Brun (kun patron)
Sort
Betongrå
EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose
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FUGEMASSE

SikaHyflex®-220 Window
Højelastisk overmalbar 1-komponent fugemasse
til fugning af døre og vinduer
ANVENDELSE
SikaHyflex-220 Window er en professionel, højelastisk fugemasse til vinduer og døre, der kan anvendes
både ude og inde. SikaHyflex-220 er baseret på den
nyeste fugthærdende Sika teknologi, der sikrer perfekt vedhæftning - også til PVC og metal overflader.
Kan anvendes i forbindelse med SikaMembran
Window Installation.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Perfekt påføring.
́ Nem at sprøjte ud.
́ Overmalbar.
́ Kort ”cut-off string”.
́ Nem at glitte.
́ Meget lav emission, EC1PLUSR.
́ Høj UV- og vejrbestandighed.

Godkendelser & Standarder: EN15651 F EST-INT CC
25 LM. ISO 11600 F 25 LM.

FARVE
Hvid
Brun (kun patron)
Sort
Betongrå
Antikhvid (kun pose)
Koksgrå (kun pose)
Antracit (kun pose)
EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose

SikaHyflex®-250 Facade
Højelastisk overmalbar 1-komponent polyuretanbaseret fugemasse
til facader af beton og murværk
ANVENDELSE
SikaHyflex-250 Facade er en 1-komponent,
lavmodul, fugthærdende, elastisk fugemasse
til bevægelses- og facadefuger overalt i byggeriet.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Høj UV- og vejr- og ældningsbestandighed.
́ Bevægelsesevne på +100/-50 % (ASTM C719).
́ Hærder uden dannelse af bobler.
́ Lav belastning for underlaget.
́ Nem at glitte og bearbejde.
́ Meget god klæbeevne til mange typer underlag.
́ Fri for opløsningsmidler.
́ Meget lav emission, EC1PLUSR.
́ Kan sammen med Bagstop RV-585 godkendes
som brandfuge i.h.t. EN1366-4 og EN-13501-2.

FARVE
Hvid
Brun
Sort
Lys grå
Gråhvid (kun pose)
Betongrå (kun pose)
Mellemgrå (kun pose)
Mørk grå (kun pose)
Koksgrå (kun pose)
Lys beige (kun pose)
Teglrød (kun pose)
Mørk beige (kun pose)
EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose

PRODUKTKATALOG
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Sikaflex®-TS Plus
Kemikalieresistent fugemasse
ANVENDELSE
Til opgaver inden for landbrug m.m., hvor der kræves
et produkt, der er resistent over for gylle og ensilage. Velegnet til forsegling af overlappende samlinger eller gevindsamlinger i beton- og stålcontainere. Resistent overfor gødning (fast og flydende),
spildevand/kloakvand, samt en række forskellige
kemikalier. Kan anvendes til korrosionsbeskyttelse
af endestykker på emaljerede stål- paneler.
Forsegling af gylle- og spildevandstanke.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komponent.
́ Bevægelser op til 15 % (ISO 9047).
́ Høj kemikalieresistens.
́ SKZ Certificate for Liquid Manure (Gylle).
́ SKZ Certificate for Silage Liquids.
́ SKZ Certificate for Waste Water.
́ Approval for Food Compatibility ISEGA.
́ BS6920 Drinking Water Approval.

FARVE
Betongrå
Sort

EMBALLAGE
600 ml pose

Sikaflex® PRO-3
Elastisk polyuretanfugemasse. Klasse 25 HM efter ISO 11600
ANVENDELSE
1-komponent, elastisk, polyuretanbaseret fugemasse med særdeles gode mekaniske egenskaber og
med tilladt samlet fugebevægelse på 25 %.
Kan anvendes til mange formål, og kan overmales
med de fleste farver. OBS! Der bør foretages et forudgående forsøg før maling. Forskellige typer maling kan få problemer med tørring, hvor fugen er
overmalet. Fugeudformning afhænger af anvendelsesområdet: gulvfuger, som udsættes for kemikaliebelastning, fuger i afløb, rensningsanlæg, fuger i
tunnelbyggeri.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Elastisk -tilladt bevægelse 25 % (ISO 9047).
́ Hærder uden dannelse af bobler.
́ Meget gode mekaniske egenskaber.
́ Meget stor kemisk modstandskraft.
́ Udmærket vedhæftning på mange materialer.
́ Meget lav emission, EC1PLUSR.
́ BS6920 Drinking Water Approval.
́ Test Report for Waste Water (DIBT).
́ Test Report for Fuel Diesel Resistance (DIBT).
́ Approval for Food Compatibuility ISEGA.
́ Approval for Cleanroom (CSM TVOC).

FARVE
Betongrå
Sort (bestillingsvare)
Hvid
EMBALLAGE
600 ml pose
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Sikaflex® Tank N
1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning
med høj kemisk belastning
ANVENDELSE
Sikaflex Tank N kan anvendes som elastisk fuge ved
følgende områder:
́ Kemisk belastede områder såsom: Lagertanke,
forureningspladser og vandopsamlingsbassiner
́ Gulvfuger på tankstationer og benzinanlæg.
́ Gulv- og vægfuger i f.eks. butikscentre og parkeringshuse Sikaflex-Tank N kan IKKE anvendes
i forbindelse med klor – f.eks. i swimmingpools.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komponent.
́ Svindfri.
́ Overmalbar.
́ Maks. bevægelse 25 %.
́ Høj kemikalieresistens.
́ Høj brudstyrke.
́ Glimrende påføringsegenskaber.

FARVE
Betongrå
Sort (bestillingsvare)

EMBALLAGE
600 ml pose

Sika® BlackSeal® -1
Sort, plastisk tætningsmasse
ANVENDELSE
Anvendes primært som tætningsmasse på eller omkring tage/tagkonstruktioner - dvs. taginddækninger, rørgennemføringer, utætheder ved tagsten,
skotrender, tagrender m.m. Klæber på mange typer
underlag såsom: Beton, murværk, træ, metal, bitumen belægninger, polymer bitumen tagbelægninger
m.m.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Overmalbar med de fleste opløsningsmiddelfrie
malinger.
́ Kræver ikke primer på de fleste byggematerialer.
́ Kan påføres på let fugtige overflader.
́ Glimrende påføringsegenskaber.

FARVE
Sort

EMBALLAGE
300 ml patron

PRODUKTKATALOG
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Sika® MultiSeal
Bitumenbaseret selvklæbende tætningstape
ANVENDELSE
Selvklæbende, gummimodificeret tætningstape af
bitumenbase. En side er lamineret med aluminiumsfolie. Tætning, reparation og beskyttelse mod fugt
og træk på tagbelægninger og pladearbejde.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Letanvendelig.
́ Hurtig og økonomisk løsning.
́ Meget god vedhæftning på mange forskellige
materialer.
́ Vejrbestandig og UV-resistent.
́ Selvklæbende - lim ikke nødvendigt.
́ Bitumenresistent.
́ Kan overmales.
́ Kan påføres ved lave temperaturer.

FARVE
Overside er mat grå og
undersiden er sort

EMBALLAGE
3 m og 10 m lange ruller
i bredde 50 til 300 mm

Supermastic®-2 / Supermastic®-3
Plastisk fugemasse
ANVENDELSE
1-komponent plastisk hindedannende fugemasse,
baseret på polymeriserende olier. Anvendes til tætning af skjulte fuger, understrygning af rygningssten
og tagsten, ved forskellige typer af plade- og ventilationsarbejde samt ved rørgennemføringer. Forsegling af gulvafløb i henhold til leverandør anvisning.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Misfarver ikke omgivende materialer.
́ Forbehandling med primer ikke nødvendig.
́ Kan males over med de fleste almindelige farver.
OBS! Lav et forudgående forsøg.
́ Ældningsstabil over for ozon og UV-stråler.
́ Gennemhærder ikke og er ikke pillesikker.

FARVE
Grå (Supermastic-2)
Hvid (Supermastic-3)

EMBALLAGE
300 ml patron (kun
Supermastic-2)
600 ml pose
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Sikasil®-C
Højelastisk bygge- og vådrumssilikone tilsat fungicid
ANVENDELSE
Sikasil-C er en alkoholbaseret elastisk kombineret bygge- og sanitetssilikone med neutralt hærdesystem. Til fugning i badeværelse, bruseniche, køkken o.lign. Hærdning sker ved optagelse af luftens
fugtighed. Hindedannelse efter ca. 15 min. Gennemhærder med ca. 2 mm i døgnet afhængigt af klimatiske forhold og luftfugtighed. Fugemassen kan
optage bevægelser på ±25 % af den oprindelige
fugebredde. Sikasil-C tåler temperaturer mellem
-40 ºC og +150 ºC. Kan ikke overmales.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komponent.
́ Neutralt hærdesystem.
́ Ubetydelig lugt.
́ Ikke korrosiv.
́ Indeholder antimugmiddel.
́ God vedhæftning på de fleste byggematerialer
uden primer.

FARVE
Hvid, brun, beige, sort,
transparent, grå, lys
grå, mørk grå, mellem
grå, manhatten grå,
antracit grå
EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose (hvid, grå,
transparent)

Sikasil®-E
Glassilikone
ANVENDELSE
1-komponent, hurtighærdende, elastisk silikone med
eddikesyrebaseret hærdesystem. Let at sprøjte ud.
Overfladetør efter ca. 10 min. Farvet Sikasil®-E er
mugresistent/behandlet med svampemiddel
(antimugmiddel), transparent er ikke svampebehandlet. Sikasil-E er modstandsdygtig over for
vand, fortyndede syrer, almindelige rengøringsmidler, UV-stråling og saltopløsninger. Midlertidig modstandsdygtig over for olie, brændstof, fedt og sprit.
Ikke modstandsdygtig over for myresyre, stærk lud,
eddikesyre og opløsningsmidler (undtagen sprit). Bør
ikke anvendes på kobber, messing, zink og ubehandlet jern pga. risiko for korrosion på kontaktfladerne.
Hæfter ikke på træ.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Silikonefugemasse til glas- og sanitetsarbejde,
f.eks. til fuger i køkken og bad, stålarbejde,
topforsegling af vinduer, fryserum, limning af
akvarier og silikonelister.
́ Ved limning af akvarier anvendes kun transparent Sikasil-E.
́ Klæber uden primer på glas, fliser, emalje, klinker, oxideret aluminium, polyester m.m.
́ Godkendt af MTK til topforsegling
́ HusAMA 83, gruppe 58, type 584.

FARVE
Hvid (antimugbehandlet)
Sort (antimugbehandlet)
Transparent

EMBALLAGE
300 ml patron
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Sikacryl®-HM

Testvinde
r

Latexfuge - malerfinish
ANVENDELSE
Til tætning af fuger rundt om vinduer og døre. Anvendes også til spartling af samlinger, tætning af
fuger ved montering af gipsplader samt lægning og
tætning af træhusfacader, f.eks. ved maling. Kan
påføres direkte på fugtige overflade, men ikke på
fuger, der er udsat for kontakt med vand. Hvis fugebevægelsen overstiger ±10 % (træk/tryk) af fugebredden, anbefales en højelastisk fugemasse, f.eks.
SikaHyflex-220 Window.
OBS! Transparent er hvid ved påføringen, men bliver transparent, når den er tør. Kan anvendes som
smalfugemasse.

i forbruge
rbladet
TÆNK

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komp., elastisk, vandbaseret akryl/latex.
́ Tåler midlertidig nedfrysning til -15 ºC.
́ God vedhæftning på gips, letbetonplader.
́ Misfarver ikke omgivende materialer, kan overmales med de fleste farver. OBS! Lav et forudgående forsøg.
́ Kan påføres ved ned til +5 ºC.
́ Overfladetør efter ca. 30 min. Gennemhærdet
efter 1-3 døgn afhængigt af fugestørrelse, temperatur og luftfugtighed.

FARVE
Transparent
Hvid

EMBALLAGE
300 ml patron

Sikacryl®-S+
Akustikfuge/malerfuge
ANVENDELSE
Anvendes især til indvendige tætninger. Kan med
fordel anvendes til akustiktætning, tætning mod
træk ved gulvet og tætning af fuger og sprækker
rundt om vinduer, døre, vægge og balkonpartier
samt rundt om ventil- og rørgennemføringer. Hvis
fugebevægelsen overstiger ±15 % (træk/tryk) af
fugebredden, anbefales en højelastisk fugemasse,
f.eks. SikaHyflex 220-Window.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komp., elastisk, vandbaseret akrylfugemasse.
́ God vedhæftning på beton, tegl, sten, klinker,
træ, aluminium, stål, glas og malede overflader.
́ Kan overmales med de fleste farver.
OBS! Lav et forudgående forsøg.
́ Danner efter ca. 30 min. en elastisk hinde og er
normalt gennemtør efter et døgn ved +20 ºC.
́ Til limning af gipsplader og panelplader på rigler
af træ/metal (min. 12 stk. skruer pr. plade).

FARVE
Hvid
Grå

EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose
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Sikasil®-FDA
FDA-godkendt silikonefuge til medicinal- og fødevareområdet
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
Sikasil-FDA er en elastisk silikone til fuger i medi- ́ 1-komponent.
cinal- og fødevareindustrien, hvor der er krav om ́ Ubetydelig lugt.
FDA-godkendelse. Sikasil-FDA har et eddikebaseret
hærdesystem, hvor hærdningen sker ved optagelse
af luftens fugtighed. Hindedannelse sker efter ca.
20 min. Sikasil-FDA gennemhærder med ca. 2 mm
i døgnet afhængigt af klimatiske forhold og fugedybde. Fugemassen kan optage bevægelser på ±20
% af den oprindelige fugebredde. Sikasil-FDA tåler
temperaturer mellem -50 °C og +180 °C. Kan ikke
overmales.

FARVE
Hvid
Transparent

EMBALLAGE
300 ml patron

SikaSeal®-106 Construction
Fleksibel og overmalbar hybrid byggefugemasse
ANVENDELSE
SikaSeal®-106 Construction er en
1-komponent, allround, elastisk fugemasse med en
god vedhæftning til de fleste byggematerialer.
SikaSeal®-106 Construction anvendes til indvendige
fuger fx. omkring vinduer og døre og til gipsvægge.
Giver en vandtæt forsegling, der forbliver hvid, men
kan overmales.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Bevægelse ±25 %
́ Let at påføre
́ Lav belastning på underlaget
́ Gode ikke-gulnende egenskaber
́ Fremragende overmalbarhed
́ CE Marking and Declaration of Performance to
EN 1565-1
́ EN ISO 11600
́ ASTM C920 - 14
BÆREDYGTIGHED
́ VOC emission classification eurofins EC 1PLUS
́ Overholder LEED v4 EQc 2: materialer med lav
emission

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
300 ml patron
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Sikacryl®-621 Fire
Brandresistent akrylfugemasse
ANVENDELSE
Sikacryl®-621 Fire er en brandresistent,
1-komponent phthalat-fri akrylfugemasse til
indendørs fuger og gennemføringer i vægge og
gulve.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Op til 4 timers brandmodstand
́ Giver akustisk isolering
́ Kan kombineres med mange andre af Sikas passive brandsikringsprodukter
́ 1-komponent klar til brug, let at påføre
GODKENDT I HENHOLD TIL
́ETA acc. EAD-350141-00-1106
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
́EN 1366-4, EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire
́EN 10140-2
́EN 15651-1
́Emicode EC1PLUS
́LEED Attestation
FARVE
Hvid

EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose

Sikasil®-670 Fire
Brandsilikone
ANVENDELSE
Sikasil®-670 Fire er en brandresistent, 1-komponent,
fugthærdende, lav-modul elastisk fugemasse.
Den anvendes til bevægelsesfuger, hvor brandmodstand er foreskrevet. Kan anvendes på både porøse
og ikke-porøse underlag såsom samlinger mellem
beton og stål samt beton og træ.

EGENSKABER OG FORDELE
́Op til 4 timers brandmodstand ifølge
EN 1366-4
́God vejrbestandighed
́Bevægelse op til + 25% (EN 15651-1 )
́Let af glitte og god bearbejdelighed
́God vedhæftning til mange typer underlag
́ Neutral hærdning
GODKENDT I HENHOLD TIL
́ EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
́ EM 15651-4 PW INT
́ ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM
́ ASTM C 920, class 35
́ EN 1366-4 assessment report
́ ETAG 026 assessment report
́ EN 13501-2 classification report
́ EN 140-3
́ EN 13501-1 class B-s2-d0

FARVE
Grå
Hvid

EMBALLAGE
300 ml patron
600 ml pose
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Sika® Backer Rod Fire
Brandresistent Bagstop
ANVENDELSE
Sika® Backer Rod Fire er en brandresistent, mineraluldsbaseret bagstop til indvendige og udvendige
samlinger i vægge og gulve af beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́Meget alsidig, kan kombineres med 3 fugemasser
́Udfylder alle ujævnheder i samlingerne
́Op til 4 timers brandmodstand

Sika® Backer Rod Fire kan anvendes i kombination med SikaHyflex®-250 Facade, Sikaflex® AT
Connection eller S
 ikaflex® PRO-3.

GODKENDT I HENHOLD TIL
́ETA acc. EAD-350141-00-1106
́EN 1366-4
́EN 13501-2

STØRRELSE
15mm/50m C295
20mm/30m C295
30mm/30m C295
40mm/30m C295

Sika Boom®-400 Fire
Ekspanderende brandresistent fugeskum
ANVENDELSE
Sika Boom®-400 Fire er en 1-komponent ekspanderende polyuretan skum, som lever op til de højeste
krav til brandklasse, EI 240, og er certificeret i
henhold til EN 1366-4.

EGENSKABER OG FORDELE
́1-komponent
́Emballage kan anvendes i både pistol og med
dyse
́Temperaturbestandighed mellem -40°C og +90

Sika Boom®-400 Fire’s emballage muliggør påføring
GODKENDELSER/STANDARDER
med både pistol (med adapter) eller dyse.
́EN 1366-4 assessment report
Sika Boom®-400 Fire er udviklet til forsegling af
́EN 13501-2 classification report
fuger i betonvægge, som kræver brandsikring.

FARVE
Pink

EMBALLAGE
750 ml spray
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SikaSeal®-623 Fire
Brandresistent intumescent fugemasse
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
SikaSeal®-623 Fire er en brandresistent intumescent ́Meget intumescent - volumenforøgelse på 20
gange den originale størrelse
fugemasse til rørgennemføringer.
́1-komponent, klar til brug, let at anvende
SikaSeal®-623 Fire er udviklet til at give en høj vol- ́Akustisk isolering
umenudvidelse og trykforsegling under brand, hvor ́Op til 4 timers brandmodstand
brændbare rør passerer gennem åbninger i gulv og
væg.

GODKENDT I HENHOLD TIL
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
́EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire
́Emicode EC1PLUS
́LEED Attestation

EMBALLAGE
300 ml patron

Sikacryl®-625 Fire
Brandresistent akrylcoating
ANVENDELSE
Sikacryl®-625 Fire er en 1-komponent brandresistent, varmeafledende akrylcoating, der bruges til
forsegling af SikaSeal®-626 Fire Board efter opsætning. Kantbelægning af SikaSeal®-626 Fire Board,
når den er monteret på ydersiden af en væg eller på
et gulv.

EGENSKABER OG FORDELE
́1-komponent
́Klar til brug, let at påføre, let at rengøre
́Giver en fin finish på de afskårne kanter på SikaSeal®-626 Fire Board

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
5 kg spand
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SikaSeal®-626 Fire Board
Beskyttelsesplade
ANVENDELSE
SikaSeal®-626 Fire Board er en mineraluldsbaseret
beskyttelsesplade belagt med brandresistent
Sikacryl®-625 Fire på begge sider.

EGENSKABER OG FORDELE
Kan kombineres med Sikacryl®-621 Fire, SikaSeal®-623 Fire, Sikacryl®-624 Fire, SikaSeal®-627 Fire
Collar, SikaSeal®-628 Fire Wrap og SikaSeal-629 Fire
Wrap
GODKENDT I HENHOLD TIL
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
́EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire

STØRRELSE
50 mm

SikaSeal®-627 Fire Collar
Brandresistent rørkrave
ANVENDELSE
SikaSeal®-627 Fire Collar er en brandresistent præfabrikeret rørkrave bestående af en metalkappe og
en intumescent indsats til indvendige og udvendige
gennemføringsforseglinger. SikaSeal®-627 Fire Collar er udviklet til at give en høj volumenudvidelse
og trykforsegling under brand, hvor brændbare rør
passerer gennem åbninger i gulve og vægge.

EGENSKABER OG FORDELE
́Rørdiameterområde 32-250 mm
́Meget intumescent - volumenforøgelse på
20 gange den originale størrelse
́Fleksibelt design muliggør installation hvor pladsen er trang
́Let at installere med 3 beslag på alle størrelser
́Op til 4 timers brandmodstand
GODKENDELSER/STANDARDER
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
́EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire

STØRRELSE
32 mm
40 mm
55 mm
63 mm
75 mm
82 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
200 mm
250 mm
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SikaSeal®-628 Fire Wrap
Brandresistent intumescent bånd
ANVENDELSE
SikaSeal®-628 Fire Wrap er et intumescent brandresistent bånd til rør. Hver plastfolie består af et eller
flere lag af et intumescent bånd. Den er klar til brug
og anvendes omkring indvendige og udvendige rør,
der går gennem gulv- eller vægåbninger.

EGENSKABER OG FORDELE
́Klar til brug, forskårne strimler til rørdiametre fra
32-250 mm
́Meget intumescent - volumenforøgelse på
20 gange den originale størrelse
́Op til 4 timers brandmodstand
GODKENDT I HENHOLD TIL
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
́EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire
STØRRELSE
32 mm
40 mm
55 mm
63 mm
75 mm
82 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

SikaSeal®-629 Fire Wrap
Fleksibelt og brandresistent intumescent bånd
ANVENDELSE
SikaSeal®-629 Fire Wrap er et intumescent brandresistent fleksibelt bånd på rulle til indvendig og
udvendig anvendelse omkring rør, der går gennem
gulv- og vægåbninger. Den er klar til brug og kan
afskæres, så den passer til forskellige rørdiametre.
SikaSeal®-629 Fire Wrap er udviklet til at give en høj
volumenudvidelse og trykforsegling under brand af
brændbare rør.

EGENSKABER OG FORDELE
́Rørdiameterområde 32-250 mm
́Afskæres og bruges direkte fra rullen
́Meget intumescent - volumenforøgelse på
20 gange den originale størrelse
́Usynlig montering i vægge og gulve
́Op til 4 timers brandmodstand
GODKENDT I HENHOLD TIL
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
́EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire

STØRRELSE
25 mm
EMBALLAGE
Rulle
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SikaSeal®-626 Fire Board
I TILFÆLDE AF BRAND I BYGNINGER spredes ild, røg og varme spredes via
Beskyttelsesplade
gennemføringer og samlinger. Dermed blokeres flugtveje og beboerne og
materiel bringes i fare.

ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
SikaSeal®-626 Fire Board er en mineraluldsbaseret
Kan kombineres med Sikacryl®-621 Fire, SikaSeSikas løsninger til passiv brandsikring
er med til at forsegle gennemføringer
beskyttelsesplade belagt med brandresistent
al®-623 Fire, Sikacryl®-624 Fire, SikaSeal®-627 Fire
ogpåsamlinger,
brandmodstanden
skillerum og
Sikacryl®-625 Fire
begge sider. og genskaber dermed
Collar, SikaSeal®-628
Fire Wrap ogi SikaSeal-629
Fireetageadskillelser for en tid, hvilket Wrap
giver beboerne tid til at forlade bygningen og

brandfolk til at begrænse ildens spredning.
GODKENDT
I HENHOLDopfylder
TIL
Sikas brandgodkendte produkter
og systemer
de mest relevante
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
standarder (EN, ETAG, UL og ASTM)
for at sikre den højeste brandsikkerhed.
́EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire

STØRRELSE
50 mm

SikaSeal®-627 Fire Collar
Brandresistent rørkrave
ANVENDELSE
SikaSeal®-627 Fire Collar er en brandresistent præfabrikeret rørkrave bestående af en metalkappe og
en intumescent indsats til indvendige og udvendige
gennemføringsforseglinger. SikaSeal®-627 Fire Collar er udviklet til at give en høj volumenudvidelse
og trykforsegling under brand, hvor brændbare rør
passerer gennem åbninger i gulve og vægge.

EGENSKABER OG FORDELE
́Rørdiameterområde 32-250 mm
́Meget intumescent - volumenforøgelse på
20 gange den originale størrelse
́Fleksibelt design muliggør installation hvor pladsen er trang
́Let at installere med 3 beslag på alle størrelser
́Op til 4 timers brandmodstand
GODKENDELSER/STANDARDER
́ETA acc. EAD-350454-00-1104
́EN 1366-3
́EN 13501-2
́UL EU
́Certifire

STØRRELSER
32 mm
40 mm
55 mm
63 mm
75 mm
82 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
200 mm
250 mm

PRODUKTKATALOG
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Sika Boom®-S
Universal fugeskum
ANVENDELSE
Sika Boom-S er en 1-komponent, ekspanderende fugeskum. Den anvendes bl.a. til skalmure og isolering
mellem tærskel og fundament, omkring vinduer og
døre samt på steder, hvor det er nødvendigt med udfyldende isolering, dvs. ikke til bevægelses-absorberende fuger. Godkendt som brøndskum til tætning
af beton brøndringe. Skal opbevares og transporteres stående.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Enkel påføring, selv ved kolde temperaturer ned
til -10 ºC (flasken skal være mindst +5 ºC).
́ Kan anvendes både sommer og vinter.
́ Hurtighærdende.
́ Stor udvidelse.
́ God termisk isoleringsevne.
́ Effektiv lyddæmpning.
́ Drivgasserne påvirker ikke ozonlaget.
́ Indeholder ingen klorparaffiner.

FARVE
Beige

EMBALLAGE
250 ml spraydåse
500 ml spraydåse
750 ml spraydåse

Sika Boom®-Top
Isocyanatfri fugeskum - kræver ikke epoxybevis
ANVENDELSE
Sika Boom-Top er en hvid, 1-komponent, tiksotrop,
hurtighærdende, semifleksibel fugeskum. Anvendes bl.a. til skalmure og isolering mellem tærskel og
fundament, omkring vinduer og døre samt på steder, hvor det er nødvendigt med udfyldende isolering, dvs. ikke til bevægelsesabsorberende fuger.
Velegnet til lydisolering. Ved isolering i lukkede hulrum skal der altid bores et udluftningshul, og der skal
tilføres fugt med en blomsterforstøver. Støvtør efter ca. 5 minutter og kan efter behov skæres til med
kniv efter ca. 1 time.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Isocyanatfri.
́ Kan anvendes på rene, fedtfri overflader ved en
lufttemperatur på ned til +5 ºC.
́ Det hærdede skum skal altid beskyttes mod sollys ved hjælp af en dækliste eller ved overmaling.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
500 ml patron
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Sika Boom® G
Universal fugeskum - NBS
ANVENDELSE
Sika Boom-G er en 1-komponent, ekspanderende fugeskum, der påføres ved hjælp af en specialpistol. Den anvendes bl.a. til skalmure og isolering mellem tærskel og fundament, omkring vinduer og døre
samt på steder, hvor det er nødvendigt med udfyldende isolering, dvs. ikke til bevægelsesabsorberende fuger. Godkendt som brøndskum til tætning af
beton brøndringe. Skal opbevares og transporteres
stående.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Enkel påføring, selv ved kolde temperaturer
ned til -10 ºC (flasken skal være mindst +5 ºC).
́ Kan anvendes både sommer og vinter.
́ Hurtighærdende.
́ Stor udvidelse.
́ God termisk isoleringsevne.
́ Effektiv lyddæmpning.
́ Drivgasserne påvirker ikke ozonlaget.
́ Indeholder ingen klorparaffiner.

FARVE
Beige

EMBALLAGE
750 ml spraydåse

Sika Boom® Cleaner
Rensevæske til rengøring af skumpistoler m.m.
ANVENDELSE
Meget aktiv acetonebaseret rensevæske til
rengøring af Sika Boom pistoler. Se datablad.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Fjerner våd PU-skum.
́ Integreret dyse for præcis påføring.
́ Til rengøring af værktøj og pistoler.

FARVE
Klar

EMBALLAGE
500 ml flaske
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Sika Boom® Dispenser
Pistol til semi-professionel brug
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
Til påføring af 1-komponent PU skum. Ergonomisk ́ Nem påføring af skum.
og funktionel i stødsikkert plastmateriale.
́ Nemt at kontrollere skummængde.
́ Sikker påføring.
́ Nem rengøring med SikaBoom Cleaner.

EMBALLAGE
Stk.

Sika Boom® G Dispenser
Pistol til professionelt brug
ANVENDELSE
Dette værktøj fylder nemt brede og smalle huller,
selv de mindste og mest vanskeligt tilgængelige kan
nås med det medfølgende forlængerrør.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Nem påføring af skum.
́ Nemt at kontrollere skummængde.
́ Sikker påføring.
́ Nem rengøring med SikaBoom Cleaner.

EMBALLAGE
Stk.
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FÅ NYHEDERNE FØRST
Følg Sika Danmark på facebook og få nyheder, gode tips og tricks
samt se spændende projekter, hvor Sika har leveret løsningerne.
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TEKNOLOGIEN INDEN FOR KLÆBNING HAR gjort store fremskridt inden
for de sidste 30 år og Sika har været på forkant inden for udvikling af både
stive og elastiske klæbeløsninger, der har et næsten uendeligt antal af forskellige anvendelser inden for nybygning og vedligeholdelse. De største fordele
ved klæbning kontra mekanisk fastgørelse er monteringstiden og prisen. Begge dele er lavere uden at man går på kompromis omkring holdbarheden af installationen. Andre vigtige fordele inkluderer, at der ikke laves huller i underlaget og at der derfor ingen boring eller andre gennemføringer foretages i
betonen – eller andre underlag.
Sikas elastiske klæbeteknologi har frembragt en lang række klæbeløsninger
med produkter og systemer, der også kan optage vibrationer og termisk
bevægelse fra forskellige materialer og underlag.
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Sikaflex®-118 Extreme Grab
Montagelim med højstyrke
EGENSKABER OG FORDELE
ANVENDELSE
Sikaflex®-118 Extreme Grab er en 1-komponent mon- ́ Højt montage hug
tagelim med høj styrke, der hæfter på de fleste byg- ́ Fastgørelse af tunge objekter uden midlertidig
gematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs.
fastgørelse
́ God bearbejdelighed
́ Lavt VOC
́ Godkendt til anvendelse i Svanemærket byggeri
́ Lim/klæbemasse med CE mærkning

FARVE
Hvid
Betongrå
Sort
EMBALLAGE
290 ml patron

Sikaflex®-112 Crytal Clear
Krystalklar allround lim og fuge
ANVENDELSE
Sikaflex®-112 Crystal Clear er en 1-komponent, allround transparent lim og fugemasse med et tidligt
stærkt greb, som limer og fuger på de fleste byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs

EGENSKABER OG FORDELE
́ 100 % transparent og forbliver transparent
́ Tidligt stærkt greb
́ Stærk og holdbar
́ Meget lav afdampning
́ Lim-fugemasse med CE mærkning

FARVE
Transparent

EMBALLAGE
290 ml patron
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SikaBond®-115 Strong Fix
Vandbaseret montagelim
ANVENDELSE
SikaBond®-115 Strong Fix er en 1-komponent montagelim med høj styrke, der binder på de fleste byggematerialer.
Kan anvendes indendørs, men også udendørs,
hvis overdækket eller beskyttet af UV-bestandig
maling.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Let at påføre
́ Let at rengøre
́ Hurtig styrkeopbygning
́ Meget lav afdampning

En lim som vedhæfter på de fleste byggemateialer,
såsom træpaneler, trærammer, lægter, stuk, terrakotta fliser, anodiseret aluminium, polystyren stuk
og loftsplader, beton, mørtel, fiber cement, træ og
maling

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
290 ml patron

Sikaflex®-111 Stick & Seal
All-round montagelim
ANVENDELSE
Sikaflex®-111 Stick & Seal er en 1-komponent, allround lim og fugemasse med en meget alsidig vedhæftning, der limer og fuger de fleste byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Klæber godt til en bred vifte af underlag uden
forbehandling
́ Klæber til fugtig beton
́ Kompatibel med de fleste underlagstyper, EPS/
XPS og byggefolier
́ God mekanisk modstandsdygtighed og vejrbestandighed
́ Lim-fugemasse med CE mærke

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
290 ml patron
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SikaBond®-505
Folieklæber - til dampspærre
ANVENDELSE
SikaBond-505 er en 1-komponent vandbaseret plasto elastisk klæber, der hæfter uden brug af primer på
materialer såsom beton, PE-folie, murværk, ubehandlet træ, puds, væv, gips og metal.
Bemærk: Kan kun anvendes på sugende underlag
som beton, gips, træ m.m.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komponent.
́ God vedhæftning.
́ Opløsningsmiddelfri.
́ Lugtfri.
́ Lang ældningsbestandighed.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
300 ml patron

SikaBond®-530
Trælim til indendørs brug - D2
ANVENDELSE
Hurtigtørrende termoplastisk lim baseret på PVAc
med kort åbentid og kraftig vedhæftning. Limen er
ideel til al indendørs trælimning som f.eks. parket,
fuger, taplimning, stoleben m.m. Samlingslimning
af tømmer, montering og kantlister af træ. Allround
”tømrerlim” til limning over +10 °C.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Påføres med pensel, spartel, limvalser eller
trykbaseret placering. Når limen er påført, sættes
emnerne i pres med skruetvinger eller presser.
́ Ved fuge- og kantlimning giver dobbeltlimning
det bedste resultat.
́ Ved taplimning skal limen påføres både tap og
hul.
́ Limfugen tåler ikke fugt.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
250 ml flaske
750 ml flaske
5 l dunk
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SikaBond®-535
Indendørs vinterlim, også til kolde områder – D2
ANVENDELSE
Hurtigtørrende termoplastisk lim baseret på PVAc til
temperaturer ned til -10 ºC. Limen har kraftig vedhæftning. SikaBond-535 er velegnet til al indendørs
trælimning som f.eks. parket, fuger, samlingslimning
af tømmer, kantlister, limning af undergulv i kolde
områder.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Påføres med pensel, spartel, limvalser eller
trykbaseret placering. Når limen er påført, sættes
emnerne i pres med skruetvinger eller presser.
́ Ved fuge- og kantlimning giver dobbeltlimning
det bedste resultat.
́ Ved taplimning skal limen påføres både tap og
hul.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
250 ml flaske
750 ml flaske
5 l dunk

SikaBond®-540
Fugtbestandig trælim til inde- og udendørs brug – D3
ANVENDELSE
1-komponent, vandbaseret, fugtbestandig PVAc-lim.
Specielt fremstillet til limning af træ, hvor man ønsker gode fugtmodstandsegenskaber, f.eks. til konstruktioner som yderdøre, vinduer, facadebeklædninger og havemøbler. Limen må ikke anvendes til
bærende konstruktioner såsom limtræ. Påføres med
pensel, spatel, rulle eller tryksprøjte. Efter påføring
lægges materialet omgående under pres. Pressetiden (ca. 30-60 min.) varierer afhængigt af limfugens
tykkelse, materiale, temperatur, sugeevne og træet fugtighed.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Inden påføring skal fladerne være jævne og rene.
Limning bør ske på nybearbejdet træ. Materialet
bør have tørret til en fugtighed på 7-10 %. Limning kan ske ved +10 ºC, men bør ske ved +20 ºC.
́ En lavere temperatur forlænger pressetiden.
́ Ved fuge- og kantlimning skal limen påføres
begge flader. Ved taplimning bør både tap og hul
forlimes.

́ Opfylder kravene i klasse D3 iht. EN204.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
250 ml flaske
750 ml flaske
5 l dunk
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SikaBond®-541
Fer og not lim til laminatgulve – D3
ANVENDELSE
Limning af fer og not på laminatgulve, og øvrige opgaver, hvor der ønskes en fugtbestandig lim.
Kan ligeledes anvendes til limning af: Køkkenlåger,
laminering af køkkenborde og som almindelig fugtbestandig D3-lim.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Fugtbestandig i klasse D3.
́ Universal anvendelse.
́ Vandbaseret.
́ Hurtighærdende.
́ Letflydende.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
750 ml flaske

SikaBond®-545
Opskummende PU-lim. Lys D3 - Mørk D4
ANVENDELSE
SikaBond-545 anvendes til limning af træ mod træ
samt træ mod metal, plast, keramik m.m.
Limen er særligt velegnet til limning af hårde
træsorter og til limning af træsorter med højt fugtindhold. Herunder finder den særlig anvendelse som
udfyldende lim, idet limen ved ophærdning skummer
op. Husk at fugte tørre træemner da limen hærder
ved hjælp af fugtighed. Findes i to versioner; Lys, der
hærder op som klasse D3 lim og mørk, der hærder op
som klasse D4 lim.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Høj fugtbestandighed.
́ Kan anvendes på træ med højt fugtindhold.
́ Kan anvendes på mange materialer.
́ God udfyldning og god indtrængningsevne.
́ Højt tørstofindhold.

FARVE
Lys
Mørk

EMBALLAGE
250 ml flaske
750 ml flaske
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SikaBond®-551
Allround vævklæber
ANVENDELSE
SikaBond®-551 anvendes til opsætning af glasvæv
samt glasfibervæv der ikke udsættes for fugt.
SikaBond-551 hæfter formidabelt på de fleste gængse bygningsunderlag som: træ, beton, gasbeton,
gipsplader o.lign.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Højt tørstofindhold.
́ Høj limeffekt.
́ Nem at bearbejde og påføre med rulle.
́ Lang åbentid.
́ Perfekt vedhæftning til alle gængse bygningsmaterialer.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
5 l spand
15 l spand

SikaBond®-555 Combi
Papir/nonwoven tapeter, tyndere glasfibervæv og akrylvinylstruktur
med papirbagside og tapeter
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
SikaBond®-555 Combi anvendes til limning af
́ Lang åbningstid.
tapeter med papirbagside, glasfibervæv, akrylvinyl- ́ Kan påføres med rulle.
struktur med papirbagside samt nonwoven.
På underlag af spånplade, træfiberplade, pap, gipsplader og almindeligt forekommende vægmaterialer i tørre områder.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
1 l dåse
5 l spand
15 l spand
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SikaBond®-560
Vådrumslim
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
SikaBond®-560 er en vandopløselig vådrumslim, der ́ Anvendes i både våde og tørre rum.
anvendes til opsætning af alle former for vinyltapet,
dvs. med PVC-, tekstil-, papir- eller glasfiberbagside. Anvendes desuden til opskummet vægvinyl
med PVC- eller glasfiberbagside og ved overlapning
af tynde vinyltapeter samt til tapetsering på gammel vinyl. Se udførelse og påføringsmetode i produktvejledningen.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
5 l spand

SikaBond®-590
Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim
ANVENDELSE
SikaBond®-590 er en kontaktlim, der anvendes til limning af PVC-lister og profilbrædder, træ, krydsfinér og
træfiberplader, plademetal, læder, gummi o.lign. materialer på stort set alle underlag. De skal være tørre,
rene og fri for fedt, olie o.lign. Limfilmen skal tørre
og kun klæbes svagt fast, inden overfladerne placeres mod hinanden. Limen klæber direkte, og det er
ikke nødvendigt at efterjustere. Maksimal klæbekraft
efter et døgn. Se den fulde påføringsmetode i produktvejledningen.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kontaktlimbaseret på polykloroprengummi.
́ Tørretiden afhænger af temperatur, ventilation
og limmængde.
́ Brandfarlig.

FARVE
Beige
EMBALLAGE
300 ml dåse
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Sika® Primer MB
2-komponent primer og fugtmembran til limning af parketgulve
ANVENDELSE
Sika Primer MB anvendes i forbindelse med SikaBond parketlim til følgende områder: Fugtmembran:
På cementunderlag med et fugtindhold på op til 6
% CM. Overfladeforbedring: På cement, anhydrit og
renoverede overflader. Vedhæftningsforbedring.
Fugtkontrol ved rest byggefugt - IKKE ved permanent opstigende fugt. Alle anvisninger i det gældende produktdatablad skal overholdes.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Opløsningsmiddelfri.
́ Let bearbejdelig.
́ Hurtig klargøring.
́ God vedhæftning til undergulv.
́ Reducerer limforbrug.
́ Anvendelig til renovering af eksisterende overflader.
́ Kan anvendes med gulvvarme.

FARVE
Blå

EMBALLAGE
10 l spand (A+B)

SikaBond® Dispenser-5400
Ergonomisk limmaskine der sikrer korrekt arbejdsstilling og korrekt
udlægning
ANVENDELSE
SikaBond Dispenser-5400 anvendes til stående
påføring af SikaBond AT-82, elastisk parketlim i poser á 1800 ml. Limen fordeles i jævne rækker á ca. 55
cm i bredden, der sikrer hurtig udførelse af arbejdet.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Stående påføring.
́ Let at anvende.
́ Hurtig påføring af lim.
́ Minimalt spild.
́ Tidsbesparende.
́ Nem at rengøre.
́ Arbejdsmiljøfremmende.
́ Kan opbevares i op til 10 dage uden behov for
rengøring.

EMBALLAGE
Leveres i komplet stand
i transportemballage
inkl. to kroge til ophængning, rengøringsværktøj,
mundstykke og overdækning
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SikaBond® -151
Elastisk gulvlim til fuldlimning af trægulve
ANVENDELSE
SikaBond®-151 er en 1-komponent lim til fuldlimning
af næsten alle typer trægulve. Velegnet til de fleste almindelige undergulve som f.eks. beton, gips og
gulvplader af træ. Den elastiske lim er let at påføre
og sikrer god vedhæftning til underlaget.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Let at påføre
́ Godt monterings hug
́ God lak- & olie kompatibilitet
́ Gangbar efter 8 timer
́ På cementbaserede underlag må fugtindhold
ikke overstige RF 85%. Kontakt Sika Teknisk
Service for yderligere vejledning.
́ Meget lav emission

FARVE
Beige

EMBALLAGE
10 l spand

SikaBond®-152
Tixotropisk gulvlim til fuldlimning af trægulve
ANVENDELSE
SikaBond®-152 er en 1-komponent klæber til alle typer trægulve og kan anvendes til de fleste typer
gulvbelægninger. Klæberen påføres let med SikaBond® dispenseren eller fugepistol - og den holder
meget stabile spartelspor. Kan anvendes med fugepistoler og dispensere samt med Sika AcouBond®
System.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kraftigt og hurtigt hug
́ Kan også påføres med spartel
́ Meget lav emission

FARVE
Beige
EMBALLAGE
1800 ml poser
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SikaBond®-52 Parquet
Elastisk klæber til trægulve
ANVENDELSE
Til limning af massive og lamelopbyggede trægulve
(planker, paneler, brædder), mosaik parket, industriel parket på underlag af beton og spånplader i kontor- og beboelsesejendomme. Limen kan udlægges
med maskine (Dispenser-5400) eller med fugepistol
til poser i forbindelse med Sika AcouBond-Systemet.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komponent - klar til brug.
́ Lavviskos og lugtfri.
́ Lyddæmpende.
́ Til alle typer trægulve inkl. bøg og ahorn.
́ Kan anvendes ved gulvvarme.
́ Anvendes op til 65 % R.F.
́ Slibbar efter 12 timer.
́ Hurtighærdende.
́ Meget lav emission, EC1PLUSR.

FARVE
Parketbrun

EMBALLAGE
600 ml pose

SikaBond®-54 Parquet
Elastisk klæber til trægulve
ANVENDELSE
Til limning af massive og lamelopbyggede trægulve
(planker, paneler, brædder), mosaik parket, industriel parket på underlag af beton og spånplader i kontor- og beboelsesejendomme.

EGENSKABER OG FORDELE
́ 1-komponent – klar til brug.
́ Lavviskos.
́ Lugtfri og lyddæmpende.
́ Anvendelig til alle typer trægulve, inkl. bøg og
ahorn.
́ Kan anvendes ved gulvvarme.
́ Anvendes op til 65 % R.F. (>65 % R.F. skal anvendes primer MB eller Sika Primer MR-Fast).
́ Hurtighærdende.
́ Slibbar efter 12 timer (v/+23°C / 50 % R.F.).
́ Kan limes direkte på gamle fliser.
́ Meget lav emission, EC1PLUSR.

FARVE
Parketbrun

EMBALLAGE
13 kg spand (10 l)

PRODUKTKATALOG
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SikaLayer®-03
Lyddæmpende underlagsmåtte/skum
ANVENDELSE
SikaLayer-03 lyddæmpende underlagsmåtte indgår
i Sika-AcouBond-systemet sammen med SikaBond
T52 Parquet eller SikaBond AT-82.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Let at påføre.
́ Lav vægt.
́ Reducerer støj og trommelyde.
́ Giver bedre komfort.
Anvendes som underlag/lyddæmpningsmåtte ved ́ Præskårede huller sikrer den rette mængde lim.
lægning af træ- og visse laminatgulve. SikaBond T52 ́ Giver støjreduktion på op til 18 dB (DIN 52 210).
Parquet påføres i de forskårede huller.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
25 m² m/rulle

SikaBond® AT-Roof Tiles
Tagstensklæber
ANVENDELSE
SikaBond AT-Roof Tiles er en 1-komponent, opløsningsmiddelfri, elastisk lim. Den er baseret på silantermineret polymer og giver meget god vedhæftning
på tagsten. SikaBond AT-Roof Tiles anvendes til limning og tætning af tagtegl og betonsten, ved montering af elementer i forbindelse med f.eks. skorsten,
ender, ventilationskanaler.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Høj limstyrke uden forbehandling på mange
overflader.
́ God initial holdbarhed og hurtig hærdning.
́ Ikke korrosiv.
́ Opløsningsmiddel- og silikonefri.
́ Vejr- og vandbestandig.
́ Kan overmales (se produktdatablad).

FARVE
Sort
Teglrød

EMBALLAGE
300 ml patron
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Sika CarboShear L Forskydningsbøjler

ANVENDELSE
Sika CarboShear L er en supplerende videreudvikling
af Sika Cardodur bøjningsforstærkningssystemet,
der primært anvendes til forskydningsforstærkning
og ekstra forankring af Sika Carbodur-lameller.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Lav egenvægt.
́ Ekstrem høj trækstyrke.
́ Høj korrosions- og ældningsbestandighed.
́ Hurtig og enkel montage.

FARVE
Sort

Sika Carbodur®-Forstærkningssystem
Sika Carbodur Lameller
ANVENDELSE
Effektivt forstærkningssystem til bærende konstruktioner bestående af kulfiberbåndslameller SikaCarbodur typer S, M, H i bredder fra 50 til 150
mm og tykkelser fra 1,2 og 1,4 mm og klæberen Sikadur-30 kunstharpiks til montagen. Forstærkningssystemet anvendes typisk til forstærkning i forbindelse med manglende bæreevne eller stivhed for
konstruktioner af beton, træ, stål, murværk m.m.
og er særdeles konkurrencedygtigt ved følgende opgaver: Dæk- og bjælkeforstærkning ved øget belastning, hulskæring i dæk og vægge samt bygværksstabilitetsforstærkning.

Sika Carbodur Lameller
SikaCarbodur - S 512-612-812-914-1012-1214-1512
SikaCarbodur - M 614-914-1214
SikaCarbodur - H 514

FARVE
Sort

PRODUKTKATALOG
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KEMISK FORANKRING afløser i stadig højere grad konventionel mekanisk
fastgørelse. Resin-baseret forankringsklæber anvendes til at klæbe stål eller
andre typer fastgørelse ned i huller, der er boret i den hærdede beton. Disse
kemiske ankre kan have store fordele fremfor mekanisk forankring. De er
nemme at tilpasse til forskellige ankerstørrelser (længde og diameter). De kan
anvendes med forskellige typer ankre, fikseringstyper eller stænger, plus de
overfører mindre tryk til underlaget i forbindelse med installation og de viderefører belastningen mere jævnt ved anvendelse. Sika har udviklet en lang
række klæbere til kemisk forankring.
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Sika AnchorFix®-1
Hurtighærdende forankringsmasse
ANVENDELSE
Opløsningsmiddel- og styrenfri, polyesterbaseret,
2-komponent forankringsmasse i normal patron.
Anvendes som hurtighærdende forankringsmasse til
montering af: armeringsjern, gevindstål, bolte, specialforankringer i følgende materialer: beton, natursten, granit, hult og solidt murværk.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Høj belastningskapacitet.
́ Hurtighærdende.
́ Styrenfri.
́ Svag lugt.
́ Lidt spild.
́ Standard fugepistol kan anvendes.
́ Kan anvendes ned til -10 °C

FARVE
Lys grå

EMBALLAGE
300 ml patron

SikaGrout®-210
Ekspanderende cementbaseret mørtel – vinter
ANVENDELSE
SikaGrout-210 er en 1-komponent, selvudjævnende,
cementbaseret mørtel til brug i koldt vejr (ned til
-10 ºC). Mørtlen kan modstå nedfrysning i et tidligt
stadium, da frysepunktet i blandingsvandet sænkes. SikaGrout-210 anvendes til understøbning af
maskin- og betonfundament, understøtninger,
søjler, forankringer, fordybninger, bæreplader og til
støbning og forarbejdning. Ved højere temperaturer
anvendes SikaGrout-212S. SikaGrout-210 kan
anvendes til støbning mod beton, cementmørtel,
jern og stål.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Sænker frysepunktet i blandingsvandet.
́ Anvendes ved temperaturer mellem +5 ºC og -10
ºC.
́ Letflydende. Flydeanordningsmål 360 mm.
́ Kloridfrit.
́ Lagtykkelse 10-50 mm.
́ 25 kg tørmørtel giver ca. 12-13 liter færdig mørtel.

FARVE
Betongrå

EMBALLAGE
25 kg pose
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SikaGrout®-312
Ekspanderende cementbaseret mørtel – sommer
ANVENDELSE
SikaGrout®-312 er en cementbaseret, 1-komponent,
støvreduceret, svind kompenseret, høj præcisions
mørtel til lagtykkelser mellem 6 og 125 mm.
SikaGrout®-312 anvendes som flydende støbemørtel
til understøbning af tungt udstyr / maskinfundamenter, base plader, samlingsfuger i element sektioner,
fyldning af hulrum, huller og forsænkninger, støbning
omkring gennemføringer, faststøbninger.

EGENSKABER OG FORDELE
́ VOC-fri
́ Fri for kvartssand
́ Ikke korrosiv
́ Svind kompenseret
́ Høj sulfat resistens
́ Høj trykstyrke
́ Høj tidlig styrke efter 24 timer
́ God tidlig styrke ved +5°C
́ ▪ Høj frost-tø resistens med tøsalte (XF4)

SikaGrout®-312 anvendes også som beton beskyttelse og reparation (princip 3, metode 3.1 og 3.2 iht. EN
1504-9), til strukturel forstærkning (princip 4, metode 4.2 og 4.4iht. EN 1504-9) eller til bevaring eller genskabelse af passivitet (princip 7, metode 7.1 og 7.2 iht.
EN 1504-9)

FARVE
Grå

EMBALLAGE
25 kg pose
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SIKA ER EN PIONER inden for udviklingen af betonreparation og betonbeskyttelsesteknologierne, og som et resultat af dette har Sika været den
globale teknologi- og markedsleder i mange år. Den brede vifte af produkter,
som Sika tilbyder, inkluderer også multifunktions reparationsprodukter, der
kan anvendes overalt i bygninger til reparation af ikke kun beton, men også
cementpuds, mursten og gasbeton samt naturstenoverflader.
Den fortsatte forskning og udvikling i vores laboratorier over hele verden,
kombineret med vores praktiske erfaring fra byggepladser på alle kontinenter,
betyder at Sikas sortiment af reparationsprodukter til byggeriet er næsten
komplet. Det inkluderer produkter til reparation af fysiske og kemiske skader
på beton, og skader på beton forårsaget af korrosion af stålarmering. Desuden
findes der Sika reparationsprodukter til udjævning og genopbygning af betonoverflader, inklusive reparationsprodukter til anvendelse før maling, for at fylde og forsegle porehuller, plus specielle løsninger til forsegling og reparation af
revner. Reparationsprodukterne inkluderer også systemer til manuelle reparationer, samt reparation af støbe- og sprøjtebeton.
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SikaTop®-111
2-komponent, cementbaseret flydemørtel
ANVENDELSE
SikaTop-111 Flydemørtel anvendes som selvudflydende, slidstærk mørtelbelægning på overflader af
beton, mørtel, sten, stål, jern m.m. Kan endvidere
anvendes til udstøbning af hulrum, huller, mellemrum m.m., samt til understøbning af f.eks. fundament og lejer.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Let at forarbejde.
́ Fordoserede emballager á 37,5 kg.
́ Høj mekanisk slidstyrke.
́ Frostbestandig.
́ Lagtykkelse 5-10 mm.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
37,5 kg (A+B)
(Bestillingsvare)

Sikadur®-12
Reparations- og støbemørtel
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
Sikadur-12 egner sig særligt som reparationsmørtel ́ Høj styrke og hurtig hærdning - også ved minustil fx industrigulve og betonveje, reparation af betograder.
nelementer, betontrin, betonkanter og til boltefor- ́ Kan anvendes ned til -10°.
ankring i beton og fjeld. Anvendes hvor fuld styrke
ønskes i løbet af én time.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
10 kg spand
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Sikadur®-31 DW
Epoxyklæber med afprøvning for drikkevand
ANVENDELSE
Sikadur®-31 DW er en tixotropisk 2-komponent klæber og reparationsmørtel. Spartelmassen er
baseret på en kombination af epoxy og specielle
fillere og specielt formuleret for at møde kravene til
brug i kontakt med drikkevand. Kan som kraftklæber og spartelmasse anvendes til beton, hårde natursten, mørtel, træ, glas m.m. Som reparationsmørtel
og klæber kan den anvendes til hjørner, kanter, huller,
revner, fugekanter og fuger uden bevægelse.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kan anvendes i drikkevandsanlæg.
́ Nem at blande og påføre.
́ Kræver ikke primer.
́ Høj start og slut styrke.
́ Tæt overfor væsker og vanddamp.
́ Hærder uden svind.
́ Lagtykkelse max. 30 mm.
́ Vandret og lodret anvendelse.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
6 kg (A+B)

Sikadur®-32
Epoxylim og primer til beton
ANVENDELSE
Sikadur-32 er en 2-komponent epoxylim og primer
uden opløsningsmidler baseret på modificerede epoxyhartz. Kan anvendes ved temperaturer ned til +5 ºC.
Sikadur-32 anvendes som lim mellem gammel og ny
beton samt på murbrokker, jern, stål og træ.
Ved vandfyldte områder anvendes Sikadur-32 primer
inden fugning med Sikasil-X.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Ikke følsom over for fugt, hvilket giver en god
klæbning på underlag, der ikke er helt tørre, dog
ikke hvor der forekommer vandtryk eller står
vand.
́ Overgår betonens holdbarhed i styrke.
́ Opløsningsmiddelfri.
́ Forbrug: Ca. 0,3-0,8 kg/m² afhængigt af underlag.

FARVE
Betongrå

EMBALLAGE
1,2 kg spand (A+B)
5 kg spand (A+B)
(Bestillingsvare)
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Sikadur®-41 CF
Epoxyklæber
ANVENDELSE
Som reparations- og klæbemørtel til betonelementer og hårde natursten, keramik, fibercement, mørtel, sten og murværk, stål, støbegods og aluminium,
træ, polyester, epoxy og glas. Som reparationsmørtel til; hjørner og kanter, huller og revner, vandret og
lodret anvendelse, fuger og fugekanter. Som slid- og
slagfast understopningsmørtel.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Nem at blande og påføre.
́ Anvendelig på tørre og fugtige betonoverflader.
́ Meget god vedhæftning til de fleste bygningsmaterialer.
́ Lagtykkelse op til 60 mm.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
10 kg (A+B+C)
Bestillingsvare

Sikadur®-42 HE
Epoxybaseret understøbningsmørtel
ANVENDELSE
3-komponent, selvudflydende understøbningsmørtel baseret på kvalitetsepoxyhartz og særskilt udvalgt ballast. Indeholder ingen opløsningsmidler og
krymper ikke under hærdningen. Anvendes som understøbningsmørtel til maskinfundamenter, togskinner, ankerjern, bolte m.m., hvor der stilles høje krav
til holdbarhed og vedhæftning. Sikadur-42 har en
rigtig god vedhæftning på beton, sten, mørtel, jern,
stål, aluminium, epoxy, polyester og træ.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Rigtig god flydeevne selv i tynde støbninger.
́ God holdbarhed ved tryk og bøjning.
́ Ingen krympning.
́ Hurtig gennemhærdning.
́ Kan anvendes på fugtmættet underlag.
́ Hærder også ved høj luftfugtighed.
́ Indeholder ikke opløsningsmiddel.
́ Forbrug: ca. 2,14 kg/m² og mm lagtykkelse.

FARVE
Betongrå

EMBALLAGE
12 kg (A+B+C)
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Sikadur®-43
Reparations- og udfyldningsmørtel
ANVENDELSE
Sikadur-43 er en højstyrkemørtel, som bl.a.
anvendes til understopning af brolejer, maskinfundamenter samt kranbaner. Etablering af et slagfast slidlag.Reparation af afslåede kanter, betonkørebaner,
industrigulve samt udfyldning af hulrum.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Opløsningsmiddelfri.
́ Svindfri.
́ Hurtighærdende, også ved lave temperaturer.
́ Høj mekanisk styrke.
́ Slid- og slagfast.

Kan anvendes i forbindelse med beton, natursten,
mørtel, puds, stål og andre materialer.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
26 kg (A+B+C)

Sikadur®-52 Injection
Injectionsepoxy
ANVENDELSE
Injicering i statiske revner i f.eks. beton, sten, mørtel, puds m.fl. Max. revnevidde: 5 mm. Desuden anvendes produktet til smalle fuger uden bevægelse
og som klæbemasse til pudslag, hvor vedhæftningen
til underlaget har svigtet. Sikadur-52 kan også anvendes i forbindelse med jern, stål, træ og på matfugtig (ikke våd!) beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Udhærder svindfrit.
́ Modstår temperaturpåvirkninger i området
-20ºC - +60ºC.
́ Kemisk bestandig overfor vand, olie, benzin og
alkalier.
́ Midlertidig bestandig mod fortyndede syrer,
svage opløsningsmidler og varmt vand (+60ºC).

FARVE
Klar

EMBALLAGE
1 kg (A+B)

PRODUKTKATALOG
DISTRIBUTION

57

Sika® MonoTop®-108 Lynmørtel
Lynmørtel
ANVENDELSE
Til standsning af vandgennemsivning. Stopper vandgennemtrængning og lækker i underjordiske konstruktioner - selv under hydraulisk pres. Stopper
straks negativt vandpres gennem revner og samlinger. Kan også anvendes til almindelig hurtig samling og fæstning.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Nem at bruge – tilsæt blot vand.
́ Hurtig hærdning – 60 sekunder.
́ Kan anvendes på beton, mørtel, sten og murværks underlag.
́ Kan anvendes vertikalt og horisontalt.
́ Modstandsdygtig overfor vind-og vejrpåvirkning.

FARVE
Cementgrå

EMBALLAGE
5 kg pose

Sika® MonoTop® 109 Vandtætningsmørtel
Vandtætningsmørtel
ANVENDELSE
1-komponent vandtætningsmørtel, der er klar til
brug efter blanding med vand. Specialfremstillet til
vandtætning af fundamenter, støttemure, elevatorskakter, swimmingpools o.lign.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kan anvendes direkte på puds, beton,
betonhulsten, mursten, lecablokke o.lign.
́ Vandtæt og diffusionsåben.
́ Særdeles god vedhæftning på de fleste byggematerialer.
́ Hurtighærdende.
́ Der kan hurtig fyldes op omkring fundamentet.
́ En pose (5 kg) Sika MonoTop® rækker til ca. 2 m².

FARVE
Cementgrå

EMBALLAGE
5 kg pose
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Sika® MonoTop®-110 Hurtigmørtel
Hurtighærdende mørtel
ANVENDELSE
1-komponent mørtel, som er klar til brug efter blanding med vand. Mørtlen består af specialcement og
udvalgt ballast og giver lynhurtig øget styrke.
Specialudviklet til reparationer og anvendelsesformål, der kræver hurtig hærdning, f.eks. støbning af
pindbolte, rør, monteringsankre, skinner og stolper
samt ved montering af stålrammer.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Størkner på få minutter.
́ God vedhæftning til de fleste almindelige byggematerialer som beton, sten, fliser og stål.
́ Stor stabilitet under arbejdet.
́ Praktisk emballage, der er velegnet til mindre
arbejdsopgaver.
́ Hurtighærdende selv i fugtige omgivelser.
́ Kan males efter hærdning.
́ Forbrug: ca. 1,8 kg pulver/m² og mm lagtykkelse.

FARVE
Cementgrå

EMBALLAGE
5 kg pose

Sika® MonoTop®-112 Reparationsmørtel
Reparationsmørtel tilsat fibre
ANVENDELSE
1-komponent tixotropisk mørtel, der er klar til brug
efter blanding med vand. Mørtlen består af specialcement og udvalgt ballast og indeholder silica,
syntetiske mikrofiber og tilsætningsstoffer. Den er
beregnet til de fleste reparationsformer. Mørtlen
har en fremragende bearbejdelighed med tiksotrope egenskaber og velegnet til: betonreparationer og
jævning af betonoverflader, både vandret og lodret.
Samme åbentid, elasticitetsmodul og varmeudvidningskoefficient som til beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Høj bearbejdelighed.
́ God vedhæftning til de fleste almindelige
byggematerialer som beton, sten, fliser og stål.
́ Stor stabilitet under arbejdet.
́ Høj tryk-, bøjnings- og trækstyrke.
́ Letbearbejdelig, selv ved anvendelse opad uden
dryp og slip.
́ Forbrug: ca. 1,8 kg pulver/m² og mm lagtykkelse.
́ Maks. 20 mm. pr. lag.

FARVE
Cementgrå

EMBALLAGE
5 kg pose
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Sika MonoTop®-412 Eco
Fiberforstærket reparationsmørtel med reduceret CO2 aftryk
ANVENDELSE
Sika MonoTop®-412 Eco er en 1-komponent, fiberforstærket reparationsmørtel med meget lavt svind,
der overholder krav til klasse R4 iht. EN 1504-3,
og indeholder recirkuleret affald der reducerer produktets CO 2-aftryk. Anvendes til: 1. reparation af afskallet og beskadiget beton ifm. bygninger, broer, infrastruktur m.v. 2. konstruktiv forstærkning (princip
4, metode 4.4 iht. EN 1504-9). 3. Forøgelse af betonkonstruktionens lastkapacitet ved påføring af mørtel. 4. Til bevarelse eller genopretning af passivitet
(princip 7, metode 7.1 og 7.2 iht. EN 1504-9). Forøgelse
af dæklag med mørtel og udskiftning af forurenet
eller karbonatiseret beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Reduceret CO2-aftryk
́ Klasse R4 iht. EN 1504-3
́ Sulfat resistent
́ Egnet til håndudsætning og sprøjtepåføring
́ Kan påføres i op til 120 mm lagtykkelse (vandret)
́ Meget lavt svind
́ Kræver principelt ingen vedhæftningsprimer
heller ikke ved håndudsætning
́ Lav permeabilitet
́ Brandklasse A1

FARVE
Grå

EMBALLAGE
25 kg pose

Sika MonoTop®-910 Eco
Vedhæftningsprimer og armeringsbeskyttelse med reduceret CO2
aftryk.
ANVENDELSE
Sika MonoTop®-910 Eco er en en-komponent cementbaseret, polymer modificeret svummemørtel,
der anvendes som vedhæftningsprimer og til korrosionssbeskyttelse af armeringsstål.Anvendes som
vedhæftningsprimer som en del af et betonreparationssystem, Korrosionsbeskytelse af armeringsstål
som en del af et betonreparationssystem samt til
kontrol af anodiske områder (Princip 11, metode 11.1
iht. EN 1504-9)

EGENSKABER OG FORDELE
́ Reduceret CO2 aftryk
́ Nem at anvende, skal kun blandes med vand
́ God vedhæftning til beton og stål
́ God resistens overfor vand og klorid penetration
́ Kan påføres med pensel eller vådsprøjte teknik

FARVE
Betongrå

EMBALLAGE
25 kg pose
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SikaQuick®-506 FG
Hurtighærdende reparationsmørtel R3 med integreret
korrosionsinhibitor
ANVENDELSE
1-komponent, polymermodificeret reparationsmørtel med indbygget Sika FerroGard-korrosionsinhibitor. Skal kun blandes med vand og giver en mørtel,
der hærder hurtigt og kan afpudses efter kort tid.
Anvendes til reparation af beton, letbeton, mørtel og
sten i huse og andre lignende konstruktioner.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Korrosionsbeskyttelse, vedhæfter og reparationsmørtel i et og samme produkt og arbejdsmoment.
́ Op til 60 mm i et lag (20 mm i tag).
́ Let at forme og strukturere.
́ Frost- og tøsaltbestandig.
́ Modstandsdygtig over for armeringskorrosion
med indbygget korrosionsinhibitor.
́ Hurtighærdende. En lille skade kan laves,
afpudses og færdiggøres samme dag.
́ Kan overmales.
́ Forbrug: ca. 1,6 kg pulver/m² og mm lagtykkelse.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
25 kg pose

Sika MonoTop®-910N
Korrosionsbeskyttende og vedhæftningsforbedrende
svummemørtel
ANVENDELSE
1-komponent, cementbaseret og polymerforstærket
korrosionsbeskyttelse og vedhæftning, der indeholder silicastøv. Anvendes som korrosionsbeskyttelse
på armeringsjern ved renovering af betonskader og
som vedhæftningsforbedrende slam mellem gammel beton og Sika MonoTop-reparationsmørtel til
reparation og udfyldning af betonskader.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Påføres nemt med pensel eller sprøjte.
́ Skal kun blandes med vand.
́ Let at bruge.
́ Lang bearbejdelighed.
́ Gode vedhæftningsegenskaber til stål og beton.
́ Høj modstandsdygtighed over for vand og
klorider.
́ Ikke følsom over for fugt (hærdet materiale).

FARVE
Lysgrå

EMBALLAGE
12 kg pose
25 kg pose
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Sika MonoTop®-352N
R3 letvægtsreparationsmørtel tilsat fibre
ANVENDELSE
Letvægtsreparationsmørtel til lodrette og vandrette
flader. Anvendes såvel inde- som udendørs på overflader af beton, cementmørtel, tegl, m.m. til udfyldning af f.eks. større betonbrud, afskalninger,
afslåede hjørner, huller og store stenreder.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Akrylforstærket.
́ Frostbestandig efter ophærdning.
́ Høj trykstyrke.
́ Lagtykkelse 4 - 75 mm.
́ Fiberforstærket.

FARVE
Betongrå

EMBALLAGE
25 kg pose

Sika MonoTop®-412 NFG
R4 og korrosionsbeskyttende reparationsmørtel til bærende
konstruktioner
ANVENDELSE
1-komponent, polymermodificeret og fiberforstærket reparationsmørtel med lavt svind og korrosionsinhibitor. Velegnet til restaureringsarbejde
(princip 3, metode 3.1 & 3.3 i EN 1504-9), til konstruktiv forstærkning (princip 4, metode 4.4 i EN 1504-9)
og til at bibeholde eller genoprette passivitet
(princip 7, metode 7.1 og 7.2 i EN 1504-9).

EGENSKABER OG FORDELE
́ Korrosionsbeskyttelse, reparationsmørtel og
vedhæfter i ét og samme produkt og arbejdsmoment.
́ Kan anvendes på op til 50 mm tykkelse pr. lag.
́ Klasse R4 i EN 1504-3.
́ Konstruktiv reparation.
́ Sulfatresistent.
́ Meget lidt svind.
́ Lille kloridpermeabilitet.
́ Brændbarhed A1.

FARVE
Betongrå

EMBALLAGE
25 kg pose
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Sika MonoTop®-723N
Filse- og poremørtel
ANVENDELSE
1-komponent cementbaseret og polymerforstærket
spartel. Anvendes som fin- og porespartel på betonunderlag. Kan anvendes til at reparere og udfylde
betonporer, ujævnheder og andre små betonskader
og som finspartel inden maling med betonfarve.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Skal kun blandes med vand.
́ Let at bruge.
́ God bearbejdelighed.
́ Justerbar konsistens.
́ Gode vedhæftningsegenskaber.
́ Frostresistent.
́ Velegnet til anvendelse med vandsprøjtemetoden.
́ Høj koncentration af kuldioxid.
́ Forbrug: ca. 1,7 kg pulver/m² og mm lagtykkelse.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
25 kg pose

Icoment-520 Mørtel
2-komponent svumme- og reparationsmørtel til tynde lag
ANVENDELSE
Icoment-520 Mørtel er en 2-komponent, hydraulisk
afbindende kunststofforbedret mørtel, der
anvendes ved reparation, spartling, filtsning og
svumning af beton og cementmørtel, såvel udendørs
som indendørs. Kan desuden anvendes til reparation/udfyldning af luftporer, ujævnheder, afskalninger
m.m. før eventuel maling. Icoment-520 kan påføres i
lagtykkelser mellem 1 og 5 mm pr. arbejdsgang.
Ved tilsætning af ca. 25% fint sand kan lagtykkelsen øges til 15 mm.

EGENSKABER OG FORDELE
́ God vedhæftning på beton.
́ Akrylforstærket.
́ Frostbestandig efter ophærdning.
́ Ideel overflade for senere malerbehandling.

FARVE
Komp. A: Blå grå
Komp. B: Grå

EMBALLAGE
Komp.A: 4 kg spand
Komp. B: 21 kg pose
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Sikagard®-545W Elastofill
Elastisk mellemlag og maling
ANVENDELSE
Sikagard-545 W Elastofill er en del af et revneoverbyggende system bestående af:
́ Sikagard-552 W Aquaprimer
́ Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat
́ Sikagard-550 W Elastic som topcoat

EGENSKABER OG FORDELE
́ Elastisk mellemcoat i kombination med
Sikagard-550 W Elastic.
́ Filler til udjævning og som porelukningsmateriale.
́ Porelukker ved genbehandling af eksisterende
overfladebehandlinger.

FARVE
Lysgrå

EMBALLAGE
15 l spand

Sikagard®-550W Elastic
1-komponent, elastisk tykfilmmaling
ANVENDELSE
Elastisk, revneoverbyggende tykfilmmaling på broer, kantbjælker, fundamenter og andre betonkonstruktioner med revner. Kan endvidere anvendes ved
inddækninger, ovenlys, tagvinduer, sålbænke m.m.
Sikagard-550W Elastic bør ikke anvendes under jord,
og tåler ikke at stå konstant under vand.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Revneoverbyggende også ved -20ºC.
́ Høj kuldioxiddiffusionsmodstand.
́ Vanddampdiffusionsåben.
́ Vandfortyndbar.
́ Arbejdsmiljøvenlig.

FARVE
Hvid
RAL 7032

Andre farver er
bestillingsvare
EMBALLAGE
15 l spand
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Sikagard®-552W Aquaprimer
Vandbaseret grunder til facademalinger
ANVENDELSE
Sikagard-552 W Aquaprimer anvendes som grunder til cementbaserede underlag og faste mineralske
overflader som gips- og fibercementplader. Derudover kan Sikagard-552 W Aquaprimer bruges som
vedhæftningsforbedring ved genbehandling af gamle fastsiddende overfladebehandlinger på dispersionsbasis.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Vandfortyndbar.
́ Vanddampdiffusionsåben.
́ Vedhæftningsforbedrende.

FARVE
Mælkehvid

EMBALLAGE
10 l dunk

Sikagard®-675 W ElastoColor
Beskyttende maling til betonfacader
ANVENDELSE
1-komponent, plasto-elastisk vanddispergeret
maling baseret på styren acrylate dispersion, til
beskyttelse og forbedring af betonkonstruktioner
(almindelige og letvægts beton), specielt betonfacader med risiko for mindre revner. Kan desuden anvendes i forbindelse med betonreparationer som en elastisk beskyttende maling på Sika® tyndpudsmørtler,
fibercement og overmaling af eksisterende malinger
med god vedhæftning

EGENSKABER OG FORDELE
́ Diffusionsåben.
́ Fremragende vejr- og ældningsresistens.
́ Opløsningsmiddelfri.
́ Høj karbonatiseringsbremsende effekt(modstand
mod CO2 )
́ Kan påføres på eksisterende malinger eller direkte på betonoverfladen.
́ Opfylder alle krav i EN 1504-2 som beskyttendemaling.

FARVE
Kan fås i næsten alle
farver.

EMBALLAGE
15 l spand
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Sikagard®-680S
Maling til forsegling/imprægnering af betonoverflader
ANVENDELSE
́ Forsegling og imprægnering af betonoverflader
og eternittage mod karbonatisering.
́ Kloridbremsende overfladebeskyttelse af betonkonstruktioner.
́ Testrapport APM 402 (AEC laboratory).
́ Beskyttelse og forskønnelse af bygningsdele af
beton og eternit.
́ Beskyttelse af beton i forbindelse med betonrenoveringsarbejder.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Indeholder akrylharpiks, der er opløst i hurtigtørrende opløsningsmidler.
́ Gulnings- og forvitringsbestandig.
́ Malingen tørrer hurtigt og kan efter kort tid tåle
regn og andre klimapåvirkninger.

FARVE
RAL 7030
RAL 7035
RAL 9010
RAL 9016
Andre farver er
bestillingsvare (12,5)
Farveløs (20kg)
EMBALLAGE
12,5 kg tromle
20 kg tromle

Sikagard®-703 W
Vandbaseret imprægnering til teglsten, facader og andre porøse
mineralske materialer
ANVENDELSE
Sikagard-703W er en færdigblandet imprægneringsvæske baseret på silan og siloxan, der ved hjælp af
luftfugtigheden kondenseres til klæbefri silikoneharpiks. Giver effektiv beskyttelse mod kapillær
vandindtrængning, saltopløsninger, snavs og andre
skadelige vandopløsninger, mens overfladen fortsat
er åben for diffusion af vanddamp og i stand til at
”ånde”.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Reducerer kapillærtransporten af vand, snavs,
saltopløsninger og vandopløsninger af andre
skadelige stoffer.
́ Åben for diffusion til vanddamp.
́ Stor indtrængningskapacitet.
́ Stor modstandsdygtighed over for baser.
́ Skal ikke eftersynes.
́ Ændrer ikke underlagets egenskaber.

Sikagard-703W anvendes som vand-, snavs- og saltafvisende imprægnering til teglsten, kalksten og
andre porøse mineralske materialer.
Bemærk: Overflader skal være rene og tørre inden
imprægnering.

FARVE
Farveløs

EMBALLAGE
5 l dunk
20 l dunk
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Kvartssand

Nr. 0, ovntørret, kornstørrelse: 0,4-0,8 mm
Nr. 2, ovntørret, kornstørrelse: 0,7-1,2 mm
Nr. 18, ovntørret, kornstørrelse: 0,08-0,2 mm

FARVE
Sandfarvet

EMBALLAGE
25 kg pose

SikaCor®-6630HS
Tykfilmmaling specielt til gitterkonstruktioner
ANVENDELSE
Til vejrbestandige, robuste, tykke lag på stål og forzinkede overflader. Er specielt anvendelig som korrosionsbeskyttelse af lys-, el- og antennegittermaster,
transformatorstationer o.lign. konstruktioner, hvor
der ønskes en langtidskorrosionsbeskyttelse.
Specielt velegnet som vedligeholdelsesmaling på
overflader, hvor afrensning af rust ikke kan udføres
optimalt.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kan påføres i store lagtykkelse – op til 200 μm
vådfilm pr. gang.
́ God kantdækning.
́ God farvebestandighed, krederer langsomt.
́ God vedhæftning på stål, gamle malingslag,
samt forzinkede overflader.
́ Bestandig mod vejrpåvirkninger, selv i aggressiv
industri- og havatmosfære.

FARVE
Alle farver er
bestillingsvare

EMBALLAGE
15 kg tromle
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Sikagard®-Wallcoat N
2-komponent, vanddispergeret epoxymaling
ANVENDELSE
Farvet coating til indendørs vægoverflader.
Til beton og cementbaserede overflader. Velegnet
til produktionsfaciliteter, lager og logistikområder
m.m.

EGENSKABER OG FORDELE
́ God kemisk og mekanisk resistens.
́ God vedhæftning til overflader med fugt.
́ God dækkeevne.
́ Vanddampdiffusionsåben.
́ Afgiver ikke dampe.
́ Karbonatiseringsbremsende.
́ Nem påføring.
́ “Synker” ikke.
́ Lugtfri.

FARVE
Hvid
Andre farver er
bestillingsvare

EMBALLAGE
20 kg spand (A+B)

Sika® Filler-101
Letspartel - Fin
EGENSKABER OG FORDELE
ANVENDELSE
Allround vandbaseret, fin letspartel til indendørs ́ Giver rigtig god overfladefinish.
finspartling af beton, gips, puds, væv, tapet m.m. ́ Let bearbejdelig.

FARVE
Lys grå

EMBALLAGE
500 ml tube
5 l spand
10 l spand
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Sika® Filler-103
Letspartel - Medium
ANVENDELSE
Allround vandbaseret, mellemgrov letspartel til
indendørs spartling af beton, gips og puds m.m.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Egner sig specielt til udspartling af samlinger
med tape.

FARVE
Lys grå

EMBALLAGE
5 l spand
10 l spand

Sika® Filler-105
Letspartel - Grov
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
Allround vandbaseret og grov letspartel til indendørs ́ Særligt velegnet til grovspartling inden
anvendelse på beton, gips og puds m.m.
finspartling.

FARVE
Lys grå

EMBALLAGE
5 l spand
10 l spand
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Sika® Filler-107
Letspartel - Vådrum
EGENSKABER OG FORDELE
ANVENDELSE
Vandbaseret allround spartel, der anvendes til in- ́ Opfylder kravene til spartelarbejde i vådrum.
dendørs udspartling af beton, gips og puds m.m. i
vådrum.

FARVE
Gråblå

EMBALLAGE
500 ml tube
5 l spand
10 l spand

Sika® Filler-110
Sandspartel
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
Allround vandbaseret, fin sandspartel, der anvendes ́ Giver rigtig god overfladefinish.
indendørs til finspartling af beton, gips, puds, væv, ́ Egner sig særligt godt til udspartling af
tapet m.m.
samlinger med tape.
́ Letspartlet sandspartel.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
10 l spand
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Sika® AntiFreeze (Frostmiddel)
Kloridfri accelerator til beton og cementmørtel
ANVENDELSE
Accelererende additiv, der fremskynder afbindingstiden og den tidlige styrkedannelse i beton og
cementmørtel. SikaFrostmiddel er velegnet til såvel
armeret som uarmeret beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Vandreducerende.
́ Forbedrer styrken.
́ Ændrer ikke bearbejdeligheden.

FARVE
Hvidlig

EMBALLAGE
25 kg dunk
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VISP SOUTH BYPASS TUNNEL
SCHWEIZ

KNOW-HOW
Sika sætter sine fodspor overalt i verden, selvom vores
produkter ofte ikke ses når opgaven er færdig, så er de
essentielle under selve arbejdet, og det er her de viser
deres værd.
Uanset om opgaven er stor eller lille kan du altid stole på
vores løsninger, og på en dedikeret support fra vores Sika
team - uanset hvor du erPRODUKTKATALOG
i verden.
73
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BETON ER DET PRIMÆRE byggemateriale i vores tider og det spiller en vigtig
rolle i næsten ethvert byggeprojekt over hele verdenen. Det er et ekstremt
alsidigt og holdbart byggemateriale, når det produceres med de råmaterialer
og ingredienser, som er tilpasset blandingen til forskellige påføringer og anvendelser.
Hovedparten af beton, der anvendes på byggepladser fremstilles under produktionsforhold på ready-mix fabrikker, som sikrer, at der leveres en konstant
kvalitet, foreskrevet til projektet, klar til brug, efterbehandling og hærdning.
Siden 1910 har Sika været i front inden for betonteknologi, ved at udvikle additiver og andre vigtige produkter, der hjælper med at sikre kvaliteten og konsistensen af beton for brugerne på byggepladserne, samt sikrer betonens
ydeevne og holdbarhed i projekterne. I tillæg kan Sikas additiv teknologi hjælpe
med at modificere og forbedre beton til specielle opgaver, inklusiv hurtig hærdning, forlænget transport og bearbejdningstid for entreprenøren – eller højere
styrke og vandtætning for ejeren.
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Sika®-1
Vandtætnende tilsætningsstof til cementmørtel
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
Sika-1 anvendes som et tilsætningsstof til cement- ́ Påvirker ikke cementmørtlens bindingstid.
mørtel og beton til tætning mod vandtryk i forbind- ́ Betonen eller cementmørtlen forbliver diffuelse med konstruktioner som f.eks.:
sionsåben, men forhindrer passage af vand.
́ Tunneller.
́ Kanaler.
́ Ingeniørgange.
́ Swimmingpools.
́ Kældergulve og –vægge.
́ Vandtanke.
́ Mandehuller.
Den totale tykkelse af det vandtætte lag skal ved
gulve være større end 38 mm og ved vægge større
end 20 mm (se datablad).

FARVE
Gul

EMBALLAGE
1 kg flaske
5 kg dunk

Sika®-2
Hurtigbindende cementtilsætningsstof, lækagestop
ANVENDELSE
Sika-2 er en rød kloridfri væske, der blandes med
cement og binder med det samme. Der skal ikke
tilsættes vand. Massen anvendes til tætning af
huller og sprækker i sten, beton og murværk ved
kraftig vandlækage. Huller, der tætnes med Sika-2,
skal dækkes ved brug af mørtel med Sika-1, SikaTop
Seal-107-svummemørtel eller vandtæt sprøjtebeton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Stopper den igangværende lækage.
́ Giver øjeblikkelig tætning.
́ Blandingen skal anvendes inden for 5 sek.

FARVE
Rød

EMBALLAGE
1 kg emballage
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Sika®-4A
Hurtigbindende tilsætningsstof til cement og cementmørtel
EGENSKABER OG FORDELE
ANVENDELSE
Farveløs og hurtigbindende kloridfri væske.
́ Angriber ikke jern.
Sika®-4A er basisk og angriber ikke jern. Anvendes til ́ Forbrug: afhænger af temperaturen.
tætning af utætte overflade, sprækker og
fuger i sten, beton og murværk ved rindende vand
under tryk. Kan også anvendes i cementmørtel til
nedstøbning af bolte, kroge o.lign. i sten og beton.
På samme måde anvendes Sika-4a til at begrænse
lækageudbredelse, mens tætning med Sika-2 kræves
ved kraftig lækage. Overpudses med cementmørtel
med Sika-1, SikaTop Seal-107-svummemørtel eller
vandtæt sprøjtebeton.

FARVE
Farveløs

EMBALLAGE
1 kg dunk
5 kg dunk

Sika ViscoBond®
Klæber og additiv til mørtel og beton
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
Sika ViscoBond anvendes som et tilsætningsstof til ́ 4 i 1.
cementbaserede mørtler og slidlag for at opnå:
́ Klæber, plastificering, vandtætning og styrkeBedre bearbejdelighed i mørtlen, forbedret vedhæftforbedring.
ning, styrke og elasticitet, støvbinding, forbedret
slid- og støvmodstandsevne, forøget tæthed,
herunder vandtæthed og forøget kemisk
modstandsdygtighed.

FARVE
Lyseblå

EMBALLAGE
2 l dunk
5 l dunk
10 l dunk
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SikaCim® Fibre
Plastfibre
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
SikaCim Fibre er 6 mm lange plastfibre – polypro- ́ Minimerer tendensen til svindrevnedannelse.
pylen – behandlet på overfladen således, at de ́ Giver betonen ekstra styrke.
ved tilsætning til cementmørtler og vand fordeles
fuldstændigt jævnt i blandingen. SikaCim® Fibre
tilsættes tørblandingen. Fiberen har i forhold til sin
størrelse en meget stor overflade, der således ved
forankring i cementpastaen mindsker tendensen til
svindrevner.
SikaCim Fibre er specielt velegnet som:
́ Tilsætning til slidlagsmørtler og pudsemørtler –
f.eks. sokkelpuds, vægpuds (vandtætning)
́ Ekstra tilsætning til færdigmørtler
́ Tilsætning til fugemørtler

FARVE
Hvide

EMBALLAGE
150 g pose

Sikafloor® ProSeal W
Vandbaseret curing og forsegling til betongulve
ANVENDELSE
Til optimal curing ved forsegling af nye betongulve
og konstruktioner.
́ Curingmembran til begrænsning af overfladeudtørring og af plastiske revnedannelser.
́ Curingmembran til Sikafloor ”dry shake hærdere”
(ikke metalliske).

EGENSKABER OG FORDELE
́ Ekstra god vandtilbageholdelse, opfylder ASTM
C-309.
́ Vandbaseret.
́ Kan anvendes indendørs.
́ Støvbinding af nye og gamle betonoverflader.
́ Curer og forsegler betonoverflader i én arbejdsgang.
́ Gulner ikke.
́ Nem påføring med rulle eller sprøjte.
́ Resistent overfor visse milde ætsende væsker og
mineral olier.

FARVE
Hvid
(transparent når tør)

EMBALLAGE
25 l dunk
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Purigo®-5S
Støvbinder til hærdet beton
ANVENDELSE
EGENSKABER OG FORDELE
En farveløs væske på basis af silikater. Purigo-5S ́ Anvendes på hærdet beton, som har mindst 21
reagerer kemisk med cementens delmaterialer ved
modenhedsdøgn.
dannelse af hårde silikater, der forhindrer dannelse ́ Forhindrer dannelse af betonstøv.
af betonstøv på de behandlede overflader.

FARVE
Hvid
(transparent når tør)

EMBALLAGE
5 l dunk
20 l dunk

Sika® Separol Wax
Lugtsvag paraffinvoks
EGENSKABER OG FORDELE
ANVENDELSE
Sika Separol Wax anvendes som slipmiddel til
́ Har et smeltepunkt ved ca. +47°C.
betonstøbning, hvor afformning er vanskelig, som ́ Nedsætter risikoen for pin-holdes på betonoverf.eks. ved udsparinger. Kan med fordel anvendes på
fladen, når formen poleres efter påføring af Sika
alle formtyper, som træ, stål, plast og polystyren.
Separol Wax.
́ Virker rustbeskyttende på ståforme, stålkabler
og bolte.

FARVE
Hvid

EMBALLAGE
15 l dunk
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Sika® Separol MB-507
Mineralbaseret formslipmiddel
ANVENDELSE
Sika Separol MB-507 er en hvid paraffinbasere formolie, der er specialfremstillet til beton, der kræver en
ikke-porøs udvendig overflade. Den kan anvendes
mod støbeforme af stål, krydsfinér, træ eller polyester. Den anvendes som slipmiddel ved støbning af
vægge, facader, støttemure, balkonelementer o.lign.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Lugtfri.
́ Påvirker ikke betonens naturlige farve.
́ Få mere at vide om brug i produkt- og sikkerhedsdatabladet.

FARVE
Gullig

EMBALLAGE
5 l dunk
208 l tønde
1000 l beholder

Sika® AntiFreeze (Frostmiddel)
Kloridfri accelerator til beton og cementmørtel
ANVENDELSE
Accelererende additiv, der fremskynder afbindingstiden og den tidlige styrkedannelse i beton og
cementmørtel. SikaFrostmiddel er velegnet til
såvel armeret som uarmeret beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Vandreducerende.
́ Forbedrer styrken.
́ Ændrer ikke bearbejdeligheden.

FARVE
Hvidlig

EMBALLAGE
25 kg dunk
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DIVERSE TIL BETON
UNDERSTREG DET MINIMALISTISKE LOOK MED
ET FUGEFRIT POLYURETANGULV FRA SIKA.
HARBIN OPERA HOUSE, CHINA
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GULVE ER GRUNDLAGET uanset hvor vi færdes - i hjemmet, på arbejdet og i
fritiden - og afhængig af stedet, stilles der forskellige krav til gulvet. Det kan
være, gulvet skal kunne tåle tryk og høj belastning, være slag- og slidstærkt,
resistent overfor vand og kemikalier eller nemt at rengøre, og ofte ønsker man
også et pænt og dekorativt gulv. Visse gulvtyper skal også leve op til mange
andre specifikke servicefunktioner og krav såsom kompatibilitet med gulvvarme, være ultra hygiejniske, revneoverbyggende, lyddæmpende eller antistatiske. Mulighederne er mange.
Over hele verden opfylder Sikas gulvsystemer samt SikaBond elastiske trægulvsklæbeløsninger og SikaCeram fliseklæbere disse funktionskrav hver
eneste dag. Sikas gulvløsninger er udviklet med alle de nyeste akryl, epoxy og
polyuretan resin teknologier, samt vores enestående cement og betonteknologi, for at give dig de valgmuligheder og udførelser du ønsker.

PRODUKTKATALOG
DISTRIBUTION

85

Sikafloor®-150
Epoxygrunder/primer
ANVENDELSE
2-komponent epoxygrunder uden opløsningsmiddel.
Anvendes på beton som primer og til udjævning under alle Sikafloor-produkter, der er baseret på epoxy
og polyuretan. Kan med fordel blandes med kvartssand til reparationer og udjævninger (epoxymørtel).
Kan også blandes med tiksotroperingsmiddel og anvendes til forsegling af betonoverflader.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Lav viskositet.
́ Trænger godt igennem.
́ Gode mekaniske egenskaber.
́ Let at blande.
́ Let at påføre.
́ Korte ventetider.

FARVE
Transparent

EMBALLAGE
2,5 kg spand (A+B)
(Bestillingsvare)
10 kg spand (A+B)

Sikafloor®-159
Hurtighærdende grunder og universal-bindemiddel
ANVENDELSE
Hurtighærdende grunding, udligning eller reprofilering i forbindelse med alle Sikafloor epoxypolyuretanprodukter. Sikafloor-159 anvendes som
grunder på normalt til stærkt sugende overflader
både inde- og udendørs.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Hurtighærdende ved lave temperaturer.
́ Lavviskos.
́ Høj mekanisk styrke.
́ Kort overmalingsinterval.
́ Nem at bearbejde.

FARVE
Gullig transparent

EMBALLAGE
10 kg spand (A+B)
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GULVE

Sikafloor®-400 N Elastic+
UV-resistent, højelastisk polyuretan belægning
ANVENDELSE
Sikafloor-400 N Elastic+ er en 1-komponent pigmenteret højelastisk luftfugtighedshærdede polyuretanbelægning med et lavt indhold af opløsningsmiddel.
Anvendes som højelastisk overfladebelægning til
balkoner og terrasser. Vandtættende membran/
belægning til gangbroer og trappeopgange.
UV-resistent, gulningsfri belægning som flydende
membran på f.eks. et tag.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Vandtæt.
́ Elastisk.
́ Gulningsfri.
́ Udjævner revner.
́ UV-resistent.
́ Modstandsdygtig mod termisk eksponering.
́ Slidstærk ved korrekt brug.

FARVE
RAL 7035
Andre farver kan
bestilles
EMBALLAGE
6 kg spand
18 kg spand

Sikafloor®-169
Transparent epoxybindemiddel med lav gulningstendens
ANVENDELSE
Som bindemiddel til højtbelastede, UV-bestandige
belægninger samt afsandede, skridsikre belægninger
i bl.a. levnedsmiddel-, medicinal- og metalindustri
samt i trykkerier og speditions-områder. Som topcoat på farvede kvartsbelægninger og gulve afstrøet
med colorchips.

EGENSKABER OG FORDELE
́ UV-bestandig.
́ Høj mekanisk resistens.
́ Lavviskos.
́ God penetration.
́ Nem bearbejdning.
́ Kort ventetid.

FARVE
Transparent

EMBALLAGE
10 kg tromle (A+B)
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Sikafloor®-264
Epoxymaling
ANVENDELSE
Maling, belægning og tykfilms-strukturmaling til
pudslag og betonoverflader med normal til medium
belastning f.eks. lagerbygninger, værksteder, garager og lasteramper m.m. Afsandede systemer anbefales til belægninger i indendørs P-huse og underjordiske garager, vedligeholdelseshangarer og områder
med ”vådproduktion”.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Kan tilsættes filler (fint kvarts).
́ God kemisk og mekanisk resistens.
́ Nem påføring.
́ Økonomisk.
́ Væsketæt.

FARVE
RAL 7030
RAL 7032
RAL 7035
RAL 7040
RAL 7042
Andre farver kan
bestilles

EMBALLAGE
Komp. A+B: 30 kg og
10 kg færdigdoserede
emballager

Sikafloor®-2540 W
Vandbaseret epoxymaling til betongulve
ANVENDELSE
2-komponent, pigmenteret og vandbaseret epoxyharpiksbelægning. Anvendes til epoxymaling på betonoverflader, der er udsat for let til moderat slitage, både inde- og udendørs, f.eks. produktions- og
lagerlokaler, udstillingshaller, garager, værksteder
og balkoner.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Nem at påføre.
́ God kemisk og mekanisk holdbarhed.
́ Diffusionsåben.
́ Karbonatiseringsbremsende.
́ Vandbaseret.
́ God vedhæftning.
́ God dækkeevne.

FARVE
RAL 7030
RAL 7032
RAL 7035
RAL 7042
Transparent
Andre farver kan
bestilles

EMBALLAGE

6 kg (A+B)
18 kg (A+B)
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GULVE

Sika®-Repair/Sikafloor EpoCem Module
Støvbinder/grunder & bindemiddel til alle EpoCem produkter
ANVENDELSE
Fungerer som støvbinder på betongulve og cementbaserede overflader i f.eks. produktions- og montagelokaler, lagerhaller, kælderrum, parkeringshuse
m.m. Kan påføres fugtig og ny beton.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Opløsningsmiddelfri.
́ Kan anvendes på fugtige og nystøbte betonoverflader.
́ Diffusionsåben.
́ Transparent.
́ Hurtig og enkel påføring.

FARVE
Komp. A: Hvid
Komp. B: Grå
A+B: Lys grå

EMBALLAGE
4 kg dunk

Sikafloor®81 Epocem
Epoxy-cementmørtel til fugtspærre gulvbelægning/afretningslag
ANVENDELSE
Selvudflydende gulvbelægning til indendørs
beton eller under epoxybelægning som basislag eller
udjævningslag. Kan også anvendes som midlertidig
fugtspærre på nyudstøbte og fugtige betonoverflader (min. 1 døgn gammel) hvor epoxy- eller polyuretanbelægning ønskes påført, inden betonen er
færdigafbundet.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Opløsningsmiddelfri.
́ Vandtæt.
́ Fremragende vedhæftning på fugtige,
nyudstøbte betonoverflader.
́ Høj mekanisk styrke.
́ Lagtykkelse 1,5-3 mm

Som topcoat på Sikafloor-81 EpoCem er følgende
produkter specielt velegnede: Sikaflooroor-2540
2540 W og
Sikafloor-264.

FARVE
Grå

EMBALLAGE
Komp. A+B+C: 23 kg
Komp. C: 19 kg pose
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Fugepistol H40 PS

Fugepistol H14 RS

Håndpistol til professionelt brug.
Til 300 ml patroner.

Meget solid pistol til industriel og erhvervsmæssig brug.
Trykaflastning i håndtaget. Til 300 ml patroner.

Fugepistol H40

Fugepistol T16X

Pistol til professionelt brug af entreprenører og håndværkere.
Meget kraftig model. Trykaflastning i håndtaget.
Til 300 ml patroner.

Trykluftspistol med indbygget regulator i håndtaget.
Til 300 ml patroner.

Fugepistol H45 T

Fugepistol H1 X

Håndpistol til professionelt brug.
Til 300 ml patroner.

Håndpistol i letvægtsudgave.
Til 300 ml patroner.

PRODUKTKATALOG
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Fugepistol H2

Enkelt, billig fugepistol til gør-det-selv-arbejde.
Til 300 ml patroner.

Meget kraftig model til fagfolk.
Trykaflastning i håndtaget. Rør af forkromet stål.
Til 600 ml poser.

Fugepistol B 622

Fugepistol H2 PS

Fugepistol uden stempelstang.
10,8 volt li-Ion batteri.
Til 600 ml poser eller patron.

Til 600 ml poser.

FUGEPISTOLER OG TILBEHØR

Sika®Pistolet-S

Fugepistol T22X P
Trykluftspistol uden stempelstang med indbygget regulator i håndtaget. Fremstillet i aluminium for at give en
lav vægt. Til 600 ml poser.

PRODUKTKATALOG
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Tilbehør til fugearbejde
Fugepinde
Fugepinde af bøg til glitning og udjævning af fugemasser.
6, 8, 10, 12, 15, 20 og 25 mm brede.

Bagstop
Bagstop i bevægelsesfuger, indvendig forsegling i totrinsfuger
og som forsegling mellem de indre paneler i en sandwichkonstruktion o.lign. Passer til alle typer af fugemasser, der er påført
i kold stand. Fremstillet af polyethylenplast med lukkede celler.
Opfylder kravene i HusAma kap. Z.
Kontakt kundeservice for specialstørrelser.

Emballage og mål:
Indhold
Ø udvendig Ø indvendig
750 m
6 mm
300 m
10 mm
50 m
10 mm
5,5 m
10 mm
375 m
13 mm
50 m
13 mm
5,5 m
24 mm
250 m
16 mm
5 mm
50 m
16 mm
5 mm
5,5 m
16 mm
5 mm
150 m
20 mm
6 mm
50 m
20 mm
6 mm
5,5 m
20 mm
6 mm
100 m
24 mm
8 mm
50 m
24 mm
8 mm
60 m
30 mm
9 mm
150 m
35 mm
11 mm
85 m
50 mm
15 mm
120 m
40 mm

Tilbehør til fugearbejde
Væske til glitning af fuger
ANVENDELSE
I stedet for sæbeopløsninger, der ikke er forenelige
med alle fuge- og klæbemasser og til dels opløser
visse bestanddele i de frisk påførte produkter. Dette
kan medføre skæmmende aflejringer i fugekanterne.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Ingen skadelig virkning på fugemassen.
́ Skånsom med huden.
́ Virker ikke aggressiv overfor maling.

Da alle bestanddele i Sika Glittemiddel N er vandopløselige, kan evt. rester af glittemiddel på fugeeller klæbemasse samt i kanterne nemt fjernes med
vand. Dette er nødvendigt ved efterfølgende maling
af fuge- og klæbeoverfladen.

FARVE
Farveløs, let uklar,
skummende og let
viskos væske.

EMBALLAGE
1 l dunk
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Sika® Cleaning Wipes
Hånd- og værktøjsservietter
ANVENDELSE
Slidstærke aftørringsklude til rengøring af hænder
uden brug af vand. Effektiv rengøring af lim, fugemasse, maling, fedt m.m.

EGENSKABER OG FORDELE
́ Effektiv rengøring uden vand.
́ Klar til brug.
́ To forskellige sider (ru og fin).

FARVE
Hvide og røde fibre

EMBALLAGE
50 klude/spand
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Primerforbrug
Primerforbrug ved fugning og nådning
Forpakning (ml)

Mængde pr. m² (ml)

Dækker (m2)

Længde af 30 mm bred primet overflade, (2 x 15 mm i dybde) (m)

250

150

1,60

50

6,60

200

1000

Eksempel

b

Hvor langt rækker 250 ml i en fuge der er 8 mm dyb?

d

Fugebredde: b = 10 mm
Fugedybde: d = 8 mm

Udgangspunktet er en fuge/nådde, som er 15 mm dyb og 50 m lang.
					
50 m x 30 mm
Med 250 ml primer kan man prime =
= 93 m
8
				 mm + 8 mm


Forbrug af primer varierer afhængig af primertype (viskositet) og materialet i fugefladen.
Tabel og formel ovenfor angiver et tilnærmet primerforbrug.

Fugemasseforbrug ved fugning
Fugebredde
(mm)

Fugedybde
(mm)

Pr. 300 ml patron Pr. 600 ml pose
(m)
(m)

6		
4		
8,3		
16,3
8		
6		
6,3		
12,6
10		
7		
4,3		
8,6
15		8		2,5		5,0
20		
9		
1,7		
3,4
25		
9		
1,3		
2,6
30		
15		
1,0		
2,0

Nåddedybden skal være halvdelen af nåddebredden, hvis sidstnævnte er større end 12 mm. Dette sikrer, at bevægelser absorberes af den
elastiske nåddemasse, uden at overbelaste nåddefladerne.
Materialeforbrug ved nådning – beregn ca. 8 % svind

Områder der skal primes

Antal poser eller patroner =
Længde (i meter) x bredde (i mm) x dybde (i mm)
600 (for poser) eller 300 (for patroner)

Eksempel
Antal patroner = 25 x 8 x 5 = 3,3 patron
300

Primer

Nåddemasse

De blå linier er områder, der skal primes før nådning.
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Sika Bagstop

Nåddemasse

Fugemasser
Generelt
Det er vigtigt, at fugen udformes rigtigt. Dybden af fugen skal
afstemmes med bredden og det materiale, som skal bruges
i fugen. Hvis fugedybden er for stor i forhold til bredden, kan
fugen løsne sig fra overfladen, fordi vedhæftningen er mindre
end strækkraften i fugen.
Bundtape
Er fugen for smal i forhold til bredden, kan der opstå revner
i fugen, fordi kohesionen er for lav i forhold til kraften i fugemassen og vedhæftningen. Anvend bundtape for at undgå
vedhæftning mellem fugemassen og bunden af fugen.

Påføring af fugemasse
Fugemassen påføres med en fugepistol. Patronspidsen
skæres af på skrå, således at åbningen bliver lidt mindre end
fugebredden. Anvend evt. maskeringstape inden fugning påbegyndes. Fugepistolen holdes i en vinkel på 60° i forhold til
fugen, og fugemassen påføres med en jævn, glidende bevægelse. Før fugemassen begynder at danne hinde, trykkes og
klappes fugemassen forsigtig ind i fugen. Dette gøres med en
fugepind vædet i mild sæbevand. Derefter trækkes fugepinden forsigtigt hen over fugemassens overflade for at glatte
den. Maskeringstape fjernes umiddelbart efter, at arbejdet er
udført.

Opbygning
En god og holdbar fuge opnås kun med rigtig forbehandling af
underlaget. Underlaget skal være rent, tørt og fri for olie, fedt
og løse partikler.
Metal affedtes med cleaner eller acetone. På stærkt sugende
underlag kan det være nødvendigt at prime ad flere gange.
Fugemasse

Sika®Bagstop

Klargøring af fuge før fugning

Priming

Rensemidler
Rensemidler bruges til at rense fugefladerne, før evt. priming
og fugetætting. Midlerne skal være tilpas flygtige og ikke efterlade fedtstoffer eller stoffer, som kan angribe primeren eller fugemassen.
Primere (forbehandlingsmidler)
Primere bruges til at forbedre fugemassens vedhæftning til
fugefladerne.
Bagstop
Bagstop bruges til at give fugen den rigtig dybde og geometri
og for at forhindre fugemassen i at hæfte til bunden af fugen.
Materialet må ikke være kapillærsugende med den konsekvens, at bagstoppen absorberer vand. Bagstopningsmaterialet bør komprimeres 20-25 % for at give modhold ved fugning,
dvs. at bagstoppen skal være tilsvarende større end fugebredden. Der må ikke stikkes hul i bagstoppen. Et hul vil medføre,
at porestrukturen i bagstoppen er åben og vand kan trænge
ind i materialet.

Opbygning af en fuge

Elastiske fugemasser
Elastiske fugemasser bruges til at tætne bevægelige fuger
mod regn, luft, vanddamp m.m. Elastiske fugemasser har
meget længere levetid og bedre deformationsegenskaber end
stive og plastiske masser. Man bruger derfor elastiske fugemasser, hvor man kan forvente større fugebevægelser, som
andre fugematerialer ikke absorberer i samme grad.
I udhærdet tilstand beholder elastiske fugemasser en vis
elasticitet, der kan absorbere store og små fugebevægelser.
Plastiske fugemasser
Plastiske fugemasser har ikke samme evne til at absorbere
bevægelser som elastiske fugemasser. Plastiske fugemasser
bruges hovedsagelig som fugetætning, hvor der er små fugebevægelser.
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Dimensionering
Fugebredden dimensioneres ud fra bevægelse pga.
Ændringer i fugtigheden
Temperaturændringer
Belastninger – træk/tryk
Fugedybden
Elastiske fuger: 1. Fugebredde ≤ 20 mm:
			

2. Fugebredde ≥ 20 mm:

Plastiske fuger: 			

Fugedybde = Fugebredde + 5mm ± 2mm
5
Fugedybde = Fugebredde
+ 4mm ± 2mm
5
Fugedybde = Fugebredde + 8mm ± 2mm
5

Fugedybden måles på det tyndeste sted, som bør være fugemidten.
Endvidere kan fugedimensioner findes på Sikas produktdatablade.

Vedligeholdelse
Fuger bør rengøres jævnligt. Vi anbefaler undersøgelse én gang om året, hvor eventuelle skader på fugerne bør udbedres
hurtigst muligt og i henhold til produktdatabladet for pågældende fugemasse.

Driftsvejledning for fuger
Generelt
Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Sikas anvisninger i produktdatabladet samt at projektering og kontrolprocedurer for fuger er overholdt.
Periodisk eftersyn
Fuger bør undersøges med jævne mellemrum for at sikre, at
funktionskravene fortsat er opfyldt. Det anbefales, at udføre
periodisk eftersyn mindst én gang om året, gerne oftere for
specielt udsatte fuger.
Tilstandsrapport
Eftersynet dokumenteres i form af en tilstandsrapport, som
indeholder hovedoplysninger om fugen og en vurdering af
den aktuelle tilstand. Ved færdiggørelse af fugeentreprisen,
bør entreprenøren dokumentere fugerne ved at sammenfatte informationer. Disse informationener danner grundlag for
en fremtidig tilstandsbeskrivelse af fugerne. Produktdatablade for de produkter, som er benyttet, indgår i dette informationsgrundlag.
Almindelig rengøring foretages med en blød klud fugtet med
vand, eventuelt tilsat lidt mild sæbe. Hyppigheden af rengøringen er afhængig af fugetype, miljø og omgivelser.

Andre rengøringsmidler kan eventuelt benyttes. Der skal tages hensyn til fugematerialets modstandsdygtighed over for
rengøringsmidlet.
Lokale reparationer
Lokale reparationer foretages ved at fjerne den ødelagte
fugemasse og sørge for, at kontaktfladerne er grundigt rengjort, tørre og frie for olie og løse partikler. Derefter kan man
efterfuge med samme type fugemasse som oprindeligt benyttet.
En primer vil reducere sandsynligheden for, at fugen løsner
sig. Der bør derfor altid primes.
Andre produkter og materialer
Hvis andre produkter eller materialer end de oprindelige skal
benyttes, bør man rådføre sig med leverandøren og tage
eventuelle forhåndsregler for at sikre korrekt udførelse.
Overmaling
Overmaling af fugen bør undgås, eventuelt kun foretages i
samråd med leverandøren. Silikoneprodukter kan ikke overmales.
I øvrigt henvises der til Sikas produktdatablade og almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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KNOW-HOW

Et stort udvalg af produkter til tætning, klæbning, lyddæmpning, beskyttelse og forstærkning afspejler over
ét århundredes erfaring, opnået på utallige byggepladser over hele verden. VORES ERFARING – DIN FORDEL!

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 46 53 81
www.sika.dk
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Uanset hvor stort eller småt dit projekt er, kan du stole på at Sika leverer produkter med suveræne
egenskaber. Med over 100 års erfaring fortsætter Sika med at være en del af store projekter rundt om i
verden, såsom det imponerende Hoover Dam i USA, Frankfurts nye Europæiske Central Bank og New Yorks
One World Trade Center. I Danmark har vi været med på projekter som Carlsberg Byen, Axel Towers, The Silo,
Metro Cityringen og mange andre spændende projekter.
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