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      SikaProof® -
  FULLT VIDHÄFTANDE OCH  
  MYCKET FLEXIBELT FPO-MEMBRAN 

KÄLLARE OCH ANDRA KONSTRUKTIONER UNDER JORD som måste hållas helt torra eller som är 
utsatta för aggressiva grundförhållanden, och som samtidigt skall vara hållbara med en lång teknisk 
livslängd, behöver ett säkert och hållbart vattentätningssystem. ett bra tätningssystem ska inte 
bara tillgodose en torr miljö i rummet utan även skydda konstruktionen under väldigt lång tid. Sika-
Proof® vattentätningssystem skyddar betongkonstruktionen från aggressiva medium i jord, grund 
eller havsvatten, vare sig de är i gas eller fast form.

Sika tillhandahåller unika, fullt vidhäftande och högflexibla 
FPO-membransystem som uppfyller strikta krav och fast-
ighetsägarens behov av hållbara och vattentäta nya och 
befintliga källarkonstruktioner. nu för tiden måste källare och 
andra konstruktioner under jord klara allt högre ställda krav för 
bland annat boende och fritidsaktiviteter i källarvåningen i bo-
stadshus, för teknikanläggningar eller vid förvaring av känsligt 
material i kommersiella fastigheter. tack vare det enkla, snabba 
och säkra montaget kan de unika systemen SikaProof® a och P 
användas både till nybyggnation och till renovering av befintli-
ga källare, vilket har bidragit till systemens allt viktigare roll. De 
unika, fullt vidhäftande SikaProof®-membransystemen skapar 

en torr miljö genom dess nyckelegenskap - full vidhäftning. 
Den fullt vidhäftande ytan hindrar vattenflöde mellan mem-
branet och betongen, även om en skada på membranet skulle 
uppstå. Den höga tillförlitligheten och det vattentäta skydd 
som SikaProof®-systemen ger har tillsammans med erfaren-
heterna från över 45 års användning världen över lett till att 
fastighetsägare, konstruktörer och entreprenörer med största 
förtroende kan lita på att deras krav uppfylls.
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      Vanliga anVändningsområden 
  

använDS FÖR att vatten- OcH FUkttäta aLLa SORteRS käLLaRUtRYMMen

OcH anDRa kOnStRUktiOneR UnDeR JORD

SikaProof® A OCH P-SySTEmEN kan användas till såväl nybyggnation som renovering av befintliga 
källare samt till en rad andra krävande tillämpningar för vattentäta källare och konstruktioner under 
jord.

NyA KÄLLARKONSTRUKTIONER 
i kommersiella fastigheter och bostäder 
omfattas av allt högre krav på vat-
tentätning. De unika, fullt vidhäftande 
SikaProof® a och P-systemen ger lång 
och hållbar livslängd och är en kostnads-
effektiv lösning.

RENOVERING AV BEFINTLIGA KON-
STRUKTIONER
“tank i en tank” renovering av be-
fintliga, otäta källare blir allt viktigare. 
SikaProof® a, för-applicerat, fullt vidhäf-
tande system ger en enkel och kostnads-
effektiv lösning med hög hållbarhet och 
gott skydd.

PREFABRICERAD KONSTRUKTION
Byggena måste alltid optimeras och 
prefabindustrin blir allt viktigare. 
SikaProof®a är ett förapplicerat system 
som är enkelt att tillämpa redan i prefab-
fabriken. Det är en enkel lösning som 
sparar både tid och pengar.

PARKERINGSGARAGE ARKIV TEKNIKUTRymmEN KÄLLARRUm

SPORTANLÄGGNINGAR TUNNELBANOR GåNGTUNNLAR mASKINRUm
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      SikaProof® MEMBRANSYSTEM – 
  EN ÖVERBLICK 
  

1

3

3

5

9

9

8

7

SikaProof®, 
detaljlösningar, t.ex. 
för pålplattor 

SikaSwell® A, 
profiler för vatten-
tätning av gjutfogar

Sika® Waterbars,  
vattentätning av 
fogar

SikaProof® detaljtejpSikaProof® A, 
för-applicerat 
membran

SikaProof® P, 
efter-applicerat 
membran
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Sikadur® Combiflex® 
SG System tätnings-
band

WT-skyddslager/
fleeceskikt och 
värmeisoleringsskivor

SikaFuko® VT, 
injekteringsslang
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SikaProof® systemen kan installeras på två olika 
sätt:

SikaProof® A – ”för-appliceras” dvs. installeras i 
gjutformen innan stålarmering monteras och be-
tongen gjuts. Membranet finns i 1 och 2 meter breda 
rullar och är försett med självhäftande remsa vilket 
minskar installationstiden, speciellt när det gäller 
stora ytor. 

SikaProof® P  – ”efter-appliceras” dvs. installeras på 
en befintlig betongkonstruktion. 

n SikaProof P-12 är ett självhäftande membran.  
 För att i dessa fall skapa en hållbar och fullt
 vidhäftande tätning appliceras SikaProof®   
 Primer-01 på aktuella ytor av betongkonstruk-
 tionen innan SikaProof® P-12 membranet 
 installeras.

n SikaProof® P-1201 är ett system som limmas  
 på plats. Det applicerade SikaProof® limmet   
 används för att skapa en hållbar full vidhäftning  
 mellan den färdiga betongytan och det direkt-  
 installerade SikaProof® P-1200 membranet.

Systemen kall-appliceras och de överlappande 
skarvarna ska varken svetsas med värmepistol eller 
öppen låga. Den självhäftande remsan och detalj-
tejperna eller limmet skapar helt säkra skarvar och 
förenklar arbetet betydligt. Sika tillhandahåller även 
detaljlösningar för tätning av exempelvis pålar och 
andra konstruktionsdetaljer  – nyckeln för ett vatten-
tätt system.

SikaProof® systemen utgör därför en heltäckande 
komplett lösning för vattentätning av källare och 
andra konstruktioner under jord. Sika tillhandahåller 
även en hel rad andra produkter för vattentätning 
såsom exempelvis fogtätningslösningar som enkelt 
kan kombineras med SikaProof® systemen och som 
skapar ett komplett, hållbart och kostnadseffektivt 
vattentätningssystem för konstruktionen.
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      TEKNOLOGIN FÖR FULL 
  VIDHÄFTNING

FULLt viDHäFtanDe – vaD BetYDeR Det?

tekniken som vi kallar full vidhäftning utvecklades ur Sikas 
expertis inom elastisk tätning och limning och ger en hållbar 
och flexibel vidhäftning mellan membranet och betong-
konstruktionen. Denna nyckelegenskap gör vattentätnings-
systemet pålitligt och säkert, även om en skada på 
membranet skulle uppstå.
Skulle olyckan vara framme begränsas skadan till det skadade 
området och vattnet förhindras att sprida sig vidare mellan 
membranet och betongkonstruktionen. att sedan åtgärda 
läckan är enkelt och behöver endast göras lokalt på det 
skadade området genom injektering.

Full vidhäftning gäller både SikaProof® a och P men är inte 
enbart beroende på membranet. Den rätta betongkvaliteten 
säkerställer vidhäftningen. Med detta menas att lämplig 
betongsammansättning och yrkeskunnande vid tillverkning, 
gjutning och härdning av betongen också har betydelse för 
resultatet. För att uppnå avsett resultat tillhandahåller Sika  
ett brett spektrum av tillsatsmedel och teknisk support.

Den ”fulla vidhäftningen” har testats 
och provats i olika funktionstester enligt 
aStM och tyska standarder. Membran-
skiktets vidhäftning till och skydd av 
betongkonstruktioner och andra detaljer 
har testats med ett visst vattentryck 
under en viss period mot ett vattenflöde 
som kommer från sidan.

De fullt vidhäftande SikaProof®-systemen begränsar inflöde/
läckage av vatten i konstruktionen ifall membranet skulle 
skadas.

Om icke-vidhäftande system skadas sprider sig vattnet 
okontrollerbart mellan membranet och betongen. vatten tar 
sig lätt in i alla svaga punkter i en konstruktion, exempelvis i 
fogar och sprickor.
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... SÅ HäR FUngeRaR Det

Det för-applicerade SikaProof® A-systemet 
monteras i gjutformen innan armeringen 
monteras och betongen gjuts. 
Betongen gjuts direkt på membranet. Den 
flytande betongen integreras i fleece-skiktet 
helt vilket ger en hållbar mekanisk vidhäft-
ning till den härdade betongkonstruktionen. 

Det efter-applicerade SikaProof® P-12-sys-
temet monteras genom att skyddsskiktet 
dras bort och det självhäftande membranet 
fästs direkt på den härdade betongkonstruk-
tionen.
vidhäftningen till ytan uppstår och förstärks 
av en primer som säkerställer en hållbar 
vidhäftning mellan membranet och betong-
konstruktionen.

SySTEmETS UPPByGGNAD:
SikaProof® a är ett FPO-membran uppbyggt 
i flera skikt (1) som bygger på Sikaplan-
teknologin. Membranet finns i tre tjocklekar: 
0,5, 0,8 och 1,2 mm. Det är laminerat med 
en unik Sika-tätning (2) och har ett special-
konstruerat fleece-skikt (3). Membransyste-
met är prefabricerat med en självhäftande 
längsgående remsa. Betongen (4), som följer 
Sikas betong-
design, skapar slutligen en optimal meka-
nisk vidhäftning.

SySTEmETS UPPByGGNAD:
SikaProof® P-12 är ett FPO-membran (1) som 
bygger på Sikaplan®-teknologin och finns i 
tjockleken 0,6 mm. Det är belagt med den 
unika Sika-tätningen (2) och skyddas av en 
avdragbar film (3).
Den härdade betongkonstruktionens yta (5) 
förbereds genom att primas med SikaProof® 
Primer-01 (4).
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Det efter-applicerade SikaProof® P-1201- 
systemet, limmas på plats vilket innebär 
att membranet installeras i det nyapplic-
erade limmet på den härdade betongytan. 
Det krävs ingen primer, den fulla och 
beständiga vidhäftningen till betongkon-
struktionen skapas av limmet.

SySTEmETS UPPByGGNAD:
SikaProof® P-1201 systemet är ett flexibelt 
FPO-membran (1) baserat på Sikaplan®-
teknologin och som finns i tjockleken 1,2 
mm. Membranet (1) appliceras på en härdad 
betongkonstruktion (5) direkt i det nyap-
plicerade limmet SikaProof® adhesive-01 
(3).
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      fördelar OCH VINSTer

FPO-MeMBRan

SikaProof® bygger på det beprövade FPO-membranet Sikaplan som 
har använts vid tunnelbyggen över hela världen i mer än 45 år. 

DE STöRSTA FöRDELARNA
 ́ Mycket flexibelt membran
 ́ Hög åldringsresistens 
 ́ Hög resistens mot aggressiva naturliga medium i grund, jord och 

havsvatten samt även gaser.

DE STöRSTA VINSTERNA
 ́ Hög spricköverbryggande förmåga
 ́ Lång hållbarhet och beständighet
 ́ Utmärkt skydd för inredda källare

OLika DiMenSiOneR

För att underlätta installationen finns det efter-applicerade systemet 
SikaProof® P enbart i 1 m breda rullar.

DE STöRSTA FöRDELARNA
 ́ SikaProof® a finns i 3 tjocklekar (0,5 mm, 0,8 mm och 1,2 mm)
 ́ SikaProof® a  finns i 1 och 2 meter breda rullar
 ́ kostnadsoptimering genom användning av rätt tjocklek för rätt 

ändamål 

DE STöRSTA VINSTERNA
 ́ 2 meters rullbredd förkortar installationstiden och minskar antalet 

överlappande skarvar 
 ́ Hög tids- och kostnadseffektivitet

FULLt viDHäFtanDe 

att SikaProof® är fullt vidhäftande innebär en back-up om mem-
branet, som är den primära vattentätningsbarriären, skulle skadas.

DE STöRSTA FöRDELARNA:
 ́ ingen spridning av vatten mellan membranet och betongen 
 ́ Begränsar läckage till det skadade området
 ́ kan lätt och effektivt repareras genom injektering

DE STöRSTA VINSTERNA
 ́ Mycket säkert och pålitligt system
 ́ Minskar tid och kostnader vid reparationsarbeten

kOMPLett LÖSning

Sika har över 100 års erfarenhet och kunskap inom vattentätning och 
tillhandahåller ett komplett utbud av lösningar för vattentätning. 

DE STöRSTA FöRDELARNA
 ́ SikaProof® är heltäckande system för vattentätning med för- eller 

efter-applicering och tillhörande komponenter för fogar
 ́ testade och godkända lösningar för anslutningar, övergångar och 

andra detaljer

DE STöRSTA VINSTERNA
 ́ Mycket kompatibla, säkra och pålitliga system
 ́ allt från en leverantör och support ingår

SJäLvHäFtanDe ÖveRLaPPanDe SkaRvaR

SikaProof® a och P skarvas med den självhäftande remsan och/eller 
med de självhäftande detaljtejperna. 
Det finns alltså inget behov av speciella svetsmaskiner eller varm-
luftspistoler.

DE STöRSTA FöRDELARNA:
 ́ enkel och snabb installation 
 ́ inget behov av skarvning med värmesvetsning eller öppen låga

DE STöRSTA VINSTERNA
 ́ tidsbesparande och kostnadseffektivt tack vare enkel och snabb 

installation även vid komplexa konstruktioner 
 ́ inga dyra specialverktyg eller maskiner

HÅLLBaRHet

Sika levererar innovativa, effektiva och hållbara lösningar 

DE STöRSTA FöRDELARNA
 ́ ingen heltäckande skyddsfilm på SikaProof-a som ska avlägsnas
 ́ inget behov av svets eller öppen låga.
 ́ ingen segregering, urvaskning eller urlakning.

DE STöRSTA VINSTERNA
 ́ Mindre spill och lägre kostnader
 ́ Lågt koldioxidavtryck
 ́ goda miljöegenskaper 
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      Användningsområden för 
  sikaProof A och P
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SikaProof® a  
membran

SikaProof® a edge

SikaProof® 
tape-150, 
intern tejp

SikaProof® 
Patch-200 B

SikaProof® 
Primer-01 eller 
SikaProof® 
adhesive-01

SikaProof® P 
membran

Sika vattentät 
betong

Fogtätning,  
SikaSwell® a och S-2

SikaProof® a, FÖR-aPPLiceRat vattentätningSSYSteM

Som för-applicerad lösning kan membransystemet 
SikaProof® a enkelt appliceras på betongavjämningen för 
bottenplattan och på de förberedda vertikala väggarna. Det 
kan även appliceras direkt på insidan av den yttre formen vid 

dubbel formsättning i öppen schakt. i den här typen av projekt 
måste staghål och andra genomföringar förslutas när gjutfor-
men avlägsnats.

vertikal schaktvägg, typiskt användningsområde för 
SikaProof a under bottenplattan och på väggarna.

Öppen schakt med SikaProof® a. Staghålen måste tätas när 
gjutformen har tagits bort.
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SikaProof® a  
membran

SikaProof® 
Primer-01 eller 
SikaProof® 
adhesive-01

SikaProof® P 
membran

Sika vattentät 
betong

Fogtätning, 
SikaSwell® a och S-2

SikaProof® P, eFteR-aPPLiceRat vattentätningSSYSteM

Det självhäftande SikaProof® P systemet kan enkelt applice-
ras på förberedda och primade befintliga betongytor i öppna 
schakt på horisontella och vertikala ytor som vägg och tak.      

i detta fall tätas genomföringar i ett svep när membranet 
appliceras, ingen ytterligare tätning är nödvändig. 

Öppen schakt med bottenplatta med klack och vägg; här kan 
hela konstruktionen enkelt tätas med SikaProof® P.

vid öppna schakter är skyddet av SikaProof®-membranet vik-
tigt, framför allt vid återfyllning.
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      SikaProof® SYSTEMKOMPONENTER

SikaProof® A mEmBRAN
Finns i 1 eller 2 meters bredd och i tre olika tjocklekar, för olika 
tillämpningar:
För fuktskydd särskilt för golv ovan jord och för vattentätning 
av väggar med lägre krav

 ́ SikaProof® a-05

För skydd och vattentätning av betong
 ́ SikaProof® a-08
 ́ SikaProof® a-12

SySTEmKOmPONENTER
används ihop för tätning av tvärgående skarvar och detaljlös-
ningar.

 ́ SikaProof® tape-150, intern självhäftande tejp för att täta 
insidan av membranet 

 ́ SikaProof® extape-150, extern självhäftande tejp för att 
täta den utvändiga membransidan av SikaProof® a eller P

TILLBEHöR
 ́ SikaProof® a-08 / a-12 edge, förtillverkat L-format kant-

band i 1 meters bredd med självhäftande remsor på vardera 
sida. används för övergången mellan platta och vägg.

 ́ SikaProof® Patch-200 B, extern självhäftande tejp med 200 
mm bredd, baserat på SikaProof® a-membranet. används 
för att täta eventuella genomföringar, fogar och eventuella 
skador på membranytans utsida.

 ́ SikaProof® Fixtape-50, dubbelhäftande tejp,  
50 mm bred. används för att täta och reparera detaljer i  
systemet.

 ́ SikaProof® MetalSheet, metallband laminerat med special-
tätning på båda sidor. används för att täta fogar och huvu-
den inom systemet.

SikaProof® tape-150 SikaProof® extape-150

SikaProof® a membran, bredd 1 och 2 m 

SikaProof® MetalSheet SikaProof® Fixtape-50

SikaProof® Patch-200 B SikaProof® a-08/-12 edge

FÖR-aPPLiceRat SYSteM
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SikaProof® P-12 – självhäftande system

Systemet består av följande komponenter:

 ́ SikaProof® P-12 
Det självhäftande membranet finns i 1 meters bredd, är 
enkelt att hantera, och har en särskilt utformad vidhäftande 
och överlappande kant med markering. används som skydd 
för, och fukt- och vattentätning av betong med låga krav.

 ́ SikaProof® Primer-01 
Primern används för att öka vidhäftningsförmågan och 
binda damm. Det är en färdig lösningsmedelsdispergerad 
primer som finns i 5 kg och 12,5 kg plåthinkar. används till 
SikaProof® tape-150, SikaProof® P-12 eller SikaBit® S-515.

SikaProof® P-1201 – platslimmat system

Systemet består av följande komponenter:

 ́ SikaProof® P-1200 
Membranet finns i 1 meters bredd, och har med ett installa-
tionsmarkering.

 ́ används för betongskydd och fukt- och vattentätning med 
höga krav.

 ́ SikaProof® adhesive-01 
Detta två-komponentslim används för att skapa full vid-
häftning

 ́ – komponent a, 25 kg hink 
– komponent B, 5 kg hink

Tillbehör
används för att täta membranskarvar vid överlapp eller de-
taljer:
– SikaProof® extape-150 eller
– Sikaflex®-11 Fc

eFteR-aPPLiceRaDe SYSteM

SikaProof® P-12-membran med 
särskild kantutformning

SikaProof® Primer-01, i plåthinkar 
om 5 kg och 12,5 kg

SikaProof® extape-150

SikaProof® P-1200 membrane

SikaProof® adhesive-01,  
component a+B
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      KOMPLETTERANDE VATTEN-
  TÄTNINGSSYSTEM

TILL SIKAPROOF® A OCH P-SySTEmEN behövs ytterligare fogtätningslösningar till alla  
konstruktions- och expansionsfogar samt detaljer och anslutningar för att skapa en extra  
vattentätningsbarriär.

SikaSwell® VATTENSVÄLLANDE PRODUKTER
Denna effektiva lösning för konstruktionsfogar och extra tätning av 
genomföringar ger en ytterligare säkerhet. använd hela utbudet av 
vattensvällande profiler, ringar och fogmassa. 

Sika® Waterbars
Den vanligaste fogtätningslösningen för konstruktionsfogar, och 
obligatorisk till expansionsfogar. använd den profil som är lämpligast 
av Sikas breda sortiment.

SikaFuko®INJEKTERINGSSLANG
används vanligtvis som extra skydd och back-up för att eftertäta 
konstruktions- och rörelsefogar samt andra detaljer, t ex runt pålar 
för att öka vattentätningsskyddet. Slangen är återinjekteringsbar 
med hjälp av lämpligt injekteringsmaterial från Sika.

Sikadur-Combiflex® SG SySTEm / Sikaplan® WT TAPE
Det efter-applicerade tejpsystemet som fästs med epoxiharts på 
membransidan är en optimal lösning för konstruktions- och 
expansionsfogar, framför allt för tätning av fogar på prefabricerade 
konstruktioner.
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ALTERNATIVA EFTER-APPLICERADE membransystem för vattentätning av källare och andra kon-
struktioner under jord som kan användas som fristående lösningar eller i kombination med Sika-
Proof® a. 

Sikalastic®
två flytande membransystem används för vattentätning av källare:

 ́ Sikalastic®-851, 2k polyuretanbaserad
 ́ Sikalastic®-8800, 2k polyureabaserad 

Systemen appliceras i allmänhet genom att sprutas på förberedda och 
primade härdade betongytor för att uppnå ett fullt vidhäftande system.  

SikaBit® S
Detta självhäftande bitumenbaserade membran finns i 
1 meters bredd. Det är enkelt att hantera och har en särskilt utformad 
självhäftande och överlappande kant med markering. Membranet 
består av en hög hållfast HDPe-film beklädd med en SBS-modifierad 
bitumensammansättning och skyddas av ett silikonpapper. total tjock-
lek är 1,5 mm. De självhäftande arken appliceras på den förberedda och 
primade betongkonstruktionen för att erhålla optimal vidhäftning.

För fukt- och vattentätning med låga krav:
 ́ SikaBit® S-515

Primer används för att förbättra vidhäftningen och binda damm.
 ́ SikaProof® Primer-01, är en färdig lösningsmedelsdispergerad 

primer som finns i plåthink om 5 kg och 12,5 kg.

SikaBit® S-515 membran

SikaProof® Primer-01



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15 
Box 8061
163 08 SPÅnga

Kontakt
tel  08-621 89 00
Fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com
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Sika Sverige aB, som ingår i den globala koncernen Sika ag, är en ledande le-
verantör av kemiska specialprodukter. 
Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillver-
kande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, 
fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. 
Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, special-
bruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell 
förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system. 
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våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
vänligen läs alltid gällande tekniskt Datablad före användning av våra produkter.
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