
Sika know-How
ProffSenS val i din 
Butik

Återförsäljare:

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad 
före användning av våra produkter.

SikaSwell® Sortiment
Högeffektivt, 
vattenSvällande 
fogtätningSSyStem

Sika Sverige ab 
Domnarvsgatan 15 
Box 8061 
163 08 SPÅNGA 
Tel 08-621 89 00 
Fax 08-621 89 89 
www.sika.se, info@se.sika.com ©
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SikaSwell® Sortiment

Vattensvällande fogtätningssystem som SikaSwell® profiler och fog-
massa är tätningsprodukter som kan svälla och som används i vatten-
täta betongkonstruktioner för systematisk tätning av konstruktions- 
fogar. Vid kontakt med vatten, bygger SikaSwell® upp ett svälltryck  
inne i konstruktionen. Detta svälltryck tätar fogen och stoppar vattnet.

Svälltrycket tätar fogen ocH Hindrar 
paSSage av vatten.

Konstruktionsfogar

Genomföringar

Isoleringsfogar

Prefabricerad betong



SikaSwell® p

polymerbaSerad, Svällbar fog- 
tätningSprofil 

 ́ Rengör underlaget 
 ́ Skär den svällande profilen  
till rätt längd

 ́ Applicera limmet t.ex. 
 SikaSwell® S-2  i mitten av 
betongsektionen

 ́ Tryck den svällande profilen 
direkt ner i det nylagda limmet

applicering:

användningSomrÅden:
 ́ För konstruktionsfogar på  
prefabricerade element

 ́ För rör- och stålforms- 
genomföringar

fördelar:
 ́ Hög mekanisk stabilitet
 ́ Skyddsbeläggning för att stå 
emot kraftigt regn 

 ́ Finns i olika former på profilen 
 ́ Testad och godkänd prestanda 
 ́ Polymerbaserad

förpackning:
 ́ 10 m och 20 m rulle styckvis  
eller kartonger innehållande  
flera rullar

SikaSwell® S-2

polyuretanbaSerad, Svällbar  
fogmaSSa 

 ́ Rengör underlaget
 ́ Skär munstycket i en triangel-
form

 ́ Sätt in patronen i fogpistolen  

 ́ Applicera fogmassan i mitten  
av betongsektionen 

applicering:

användningSomrÅden:
 ́ För konstruktionsfogar i  
platsgjuten betong 

 ́ Kan användas som lim för         
SikaSwell® profiler

fördelar:
 ́ Lätt att applicera med patron 
eller påse

 ́ Perfekt för små tätningsdetaljer 
 ́ Kan appliceras på råa ytor 
 ́ Testad och godkänd 
prestanda

 ́ Polyuretanbaserad

förpackning:
 ́ 300 ml patron 
 ́ 600 ml påse

SikaSwell® a

akrylbaSerad, Svällbar fogtätningS-
profil 

användningSomrÅden:
 ́ För konstruktionsfogar i  
platsgjuten betong 

 ́ För rör- och stålforms- 
genomföringar

 ́ Övergångar mellan olika  
byggmaterial 

fördelar:
 ́ Sväller även in i de minsta 
sprickor och håligheter 

 ́ Förlorar inte i svällkapacitet 
efter flera våt-/torrcykler

 ́ Funktionen och långtidsstabili-
teten testad och godkänd 

 ́ Akrylbaserad

 ́ Rengör underlaget 
 ́ Skär den svällande profilen  
till rätt längd 

 ́ Applicera limmet t.ex. 
 SikaSwell® S-2  i mitten av 
betongsektionen

 ́ Tryck den svällande profilen 
direkt ner i det nylagda limmet

applicering:

förpackning:
 ́ 5 m, 7 m, 10 m och 20 m rulle 
styckvis eller kartonger inne-
hållande flera rullar 

 ́ Ringar och pluggar finns för  
tätning runt alla typer av  
formsättningsdistanser


