
SYSTEMDATABLAD
Sikadur-Combiflex® SG System
HÖGPRESTERANDE FOGTÄTNINGSSYSTEM

PRODUKTBESKRIVNING
Sikadur-Combiflex® SG System är ett högpresterande
fog- och spricktätningssystem för konstruktionsfogar,
rörelsefogar, anslutningsfogar och sprickor. Systemet
tillåter varierande och höga nivåer av rörelse i en eller
flera riktningar, och upprätthåller en högkvalitativ
vattentät försegling.
Sikadur-Combiflex® SG System består av ett
vattentätningsband av modifierad flexibel polyolefin
(FPO), med avancerade vidhäftningsegenskaper och i
1,0 mm eller 2,0 mm tjocklek. I systemet ingår också
Sikadur® epoxylim för limning av bandet. Det finns
olika typer av lim beroende på applikation och
förhållanden.

ANVÄNDNING
Tätning av alla typer av fogar och sprickor i många
olika typer av konstruktioner och applikationer,
exempelvis:

Tunnlar och kulvertar▪
Vattenkraftverk▪
Avloppsreningsverk▪
Källare▪
Vattentorn ▪
Dricksvattenreservoarer ▪
Simbassänger▪

Tätning av:
Rörelsefogar▪
Konstruktionsfogar▪
Rörgenomföringar▪
Sprickor▪
Byggnadsdelar där varierande sättning förväntas▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Mångsidigt system lämpat för många svåra
förhållanden

▪

Extremt flexibelt med hög fog-/spricköverbyggande
förmåga

▪

God vidhäftning, ingen aktivering av bandet krävs på▪

arbetsplatsen
God kemisk resistens▪
Lätt att installera▪
Lämpligt för torra och våta betongytor▪
Väder- och UV-resistent▪
Resistent mot rotgenomträngning▪
Fungerar väl inom ett brett temperaturområde▪
Olika limtyper finns tillgängliga▪
Fri från mjukgörare▪
Varmluftssvetsbar▪
Kan användas i kontakt med dricksvatten▪

 

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
Dricksvatten AS / NZS 4020, Sikadur Combiflex® SG,
ams Laboratories, Testrapport nr 1116525

▪

Dricksvatten KTW, Sikadur Combiflex® SG, HY,
Certifikat nr K-248079-14-Ko

▪

Hygienic Sikadur Combiflex® SG System, PZH,
Certifikat HK / W / 0734/01/2017

▪

Bedömning av resistens mot rotgenomträngning
enligt CEN / TS 14416, Sikadur Combiflex® SG, SKZ,
testrapport nr 89643/09

▪

Sanitär överensstämmelse XP P 41-250, Sikadur
Combiflex® SG, CARSO, Certifikat nr 16 MAT LY 108

▪

Tätningsband för fogar PN-EN 149-2, PN-EN 1850-2,
Sikadur Combiflex® SG System, Institut Badawczy
Dróg i Mostów, Testrapport nr IBDiM-KOT-
2018/0127

▪

Vattenföreskrifter upp till 50 °C BS6920-1: 2000,
Sikadur Combiflex® SG, WRAS, Godkännande nr
1708503

▪

Vattentryck i fogar enligt PN-EN 1849-2, PN-EN 1850-
2, Sikadur Combiflex® SG System, STUVA, Testrapport
nr 1640-KEBE-001

▪
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SYSTEMINFORMATION
Systemstruktur Sikadur-Combiflex® SG System består av ett tätningsband av modifierad

flexibel polyolefin (FPO) och Sikadur® epoxylim.
Konstruktionsfogar och sprickor Rörelsefogar

Flexibelt polyolefin-band
Sikadur Combiflex® SG-10 P Sikadur Combiflex® SG-10 M
Sikadur Combiflex® SG-20 P Sikadur Combiflex® SG-20 M

Kompatibla Sikadur® lim
Sikadur Combiflex® CF Adhesive
Normal
Sikadur Combiflex® CF Adhesive
Rapid

Sikadur Combiflex® CF Adhesive
Normal
Sikadur Combiflex® CF Adhesive
Rapid

Sikadur®-31 CF Normal
Sikadur®-31 CF Rapid
Sikadur®-31 CF Slow

Sikadur®-31 CF Normal
Sikadur®-31 CF Rapid
Sikadur®-31 CF Slow

Sikadur®-31 DW (för kontakt med
dricksvatten)

Sikadur®-31 DW (för kontakt med
dricksvatten)

Notera: Systemuppbyggnaden som beskrivs måste följas i sin helhet och
skall inte förändras.

TEKNISK INFORMATION
Brottöjning > 650 % (EN 12311-2)

Sikadur Combiflex® SG Tape Maximal tillåten permanent
töjning

Sikadur Combiflex® SG-20 P
Sikadur Combiflex® SG-20 M

< 25 % av icke vidhäftande
bandbredd

Sikadur Combiflex® SG-10 P
Sikadur Combiflex® SG-10 M

< 10 % av icke vidhäftande
bandbredd

För högre rörelser, applicera och fixera bandet i en båge i fogen.

Kemisk resistens Sikadur-Combiflex® SG System är resistent mot aggressiva förhållanden i
naturligt grundvatten och mark, såväl som kalkvatten, cementvatten,
havsvatten, saltlösningar, hushållsavlopp, bitumen (enligt EN 1548) och
bitumenemulsionsbeläggningar.
Kontakta Sikas tekniska avdelning för ytterligare information.

Brukstemperatur -40 °C min. / +60 °C max.

APPLICERINGSINFORMATION
Omgivande lufttemperatur Se respektive produktdatablad

Underlagets temperatur Se respektive produktdatablad
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PRODUKTINFORMATION
Förpackning Se respektive produktdatablad

Hållbarhet Se respektive produktdatablad

Lagringsförhållanden Se respektive produktdatablad

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Val av banddimension
Val av rätt banddimension (tjocklek och bredd) och
lämpligt Sikadur®-lim beror på önskad prestanda.
Allmän installationsprocedur

Betong eller annat underlag förbehandlas på båda
sidor av fogen/sprickan på mekanisk väg, dvs genom
blästring, slipning etc, följt av dammsugning för att
avlägsna återstående damm.

▪

Anslutningar och överlappningar av Sikadur-
Combiflex® SG System tätningsband måste svetsas
ihop.

▪

Det blandade 2-komponents Sikadur® limmet
appliceras på båda sidor av fogen/sprickan med
borste, spackel eller spatel.

▪

Sikadur-Combiflex® SG System tätningsband pressas
sedan fast i limmet med en roller.

▪

Sikadur® limmet appliceras sedan ovanpå Sikadur
Combiflex® SG Tape tätningsband.

▪

För tejpen Sikadur Combiflex® SG M, avlägsnas den
röda mittremsan medan limmet fortfarande är vått.
 

▪

För ytterligare appliceringsinformation, se Sikas
metodbeskrivning för Sikadur-Combiflex® SG System .

ÖVRIGA DOKUMENT
Sikadur-Combiflex® SG System metodbeskrivning▪
Relevanta produktdatablad▪

BEGRÄNSNINGAR
Arbetet får endast utföras av entreprenörer som är
utbildade och godkända av Sika® och med erfarenhet
av denna typ av applikation.

Lösningsmedel som Sika Colma Cleaner förbättrar
inte svetsningen eller vidhäftningsegenskaperna.

▪

Om tätningssystemet skall utsättas för positivt
vattentryck, skall bandet stödjas med hårdskum eller
fogmassa i fogen.

▪

Om tätningssystemet skall utsättas för negativt
vattentryck, måste det stödjas med en stålplåt fäst på
ena sidan av fogen.

▪

Sikadur-Combiflex® SG System tätningsband måste
skyddas mot mekanisk skada.

▪

Sikadur-Combiflex® SG System tätningsband kan inte
anslutas till Sikaplan WT, Sikaplan WP eller Hypalon-
baserade (t.ex. gamla Sikadur-Combiflex) membran
genom varmluftssvetsning.

▪

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan
produktens prestanda variera från land till land.
Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för
exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
Sikadur Combiflex® SG Tape
Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel
3 i förordning ( EG ) nr 1907/2006 ( REACH ). Den
innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från
varan under normala eller rimligen förutsebara
användningsförhållanden . Det behövs inget
säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning
för att få produkten till marknaden , att transportera
eller att använda den. För säker användning, följ
instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår
nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-
ämen ( ämnen som inger mycket stora betänkligheter )
som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på
kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals
Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).
Sikadur® Adhesives
För information och råd om säker hantering, lagring
och avfallshantering av kemiska produkter, ska
användarna konsultera det senaste
säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska,
ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad
information.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas
nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala
förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella
platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad
gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst
ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något
rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken
härledas från denna information eller från någon
skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande
produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras
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under förutsättningen av att Sikas aktuella
försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande.
Användaren skall alltid använda sig av den senaste
utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad,
vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan
www.sika.se.

Sikadur-CombiflexSGSystem-sv-SE-(04-2019)-2-1.pdf

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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