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SikaSense

®
-4710 

2K kontaktlim för Hypalon 

Tekniska data 
 

Kemisk bas 2K Polykloropren 
Härdare SikaCure®-4960 
Färg (CQP1 001-1) Vit - svagt gulaktig 
Torrhalt (CQP 002-2) Ca 21 % 
Densitet (CQP 006-6) Ca 0,9 kg/l 
Viskositet, 20º C / Brookfield RVT, Sp. 2/20 Rpm Ca 1300 mPas 
Flampunkt (CQP 007-0) < 21°C 
Blandningförhållande (viktprocent härdare) 5-10% 
Öppentid (CQP 567-1) Ca 40 min. 
Appliceringstemperatur 15° - 25°C 
Åtgång (typiskt) 150-200 g/m2, vått 
Potlife Ca 3 timmar 
Torktid (CQP 565-1) Ca 5 min. 
Tid till slutstyrka2 Ca 3 dagar 
Hållbarhet3 (lagrad mellan +5ºC - +25ºC), 
SikaSense® är känslig för frost, lagras över +5°C. 
Överskridande av lagringstemperaturen under 
transport är ej kritiskt. 

12 månader efter produktion 

 
1) Corporate Quality Procedure 2)23ºC / 50 % r.h.  3) Se till att temperaturen ≥5°C vid transport 

 
 
Beskrivning 
SikaSense®-4710 är ett 
snabbtorkande 2K-
polykloropren kontaktlim för 
Hypalonmaterial vilket används 
vid tillverkningen av livbåtar 
och flottar. 
SikaSense®-4710 produceras i 
enlighet med kvalitetssäkrings-
system ISO TS 16949 / ISO 
14001 och enligt Ansvar & 
Omsorgsprogrammet. 

Produktfördelar 
- Mycket kort torktid 
- Utmärkt vattentålighet 
- Hög initialstyrka 
- Fri från toluen 
- Utmärkt åldringsmotstånd

  

Applikationsområden 
SikaSense®-4710 har en 
utmärkt vidhäftning mot 
hypalonmaterial och ger en 
elastisk, stark och tålig fog. 
SikaSense®-4710 har 
utvecklats för tillverkning och 
reparation av uppblåsbara 
båtar och livflottar. 
Denna produkt skall endast 
användas av erfarna 
användare. Förprov skall 
utföras på aktuella underlag 
och vid rätt förhållanden för att 
säkerställa vidhäftning och 
kompabilitet mellan materialen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2/2 SikaSense®-4710

Sika Sverige AB 
Industriavdelningen 
Domnarvsgatan 15 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 
Tel. +46 (0)8 621 89 00 
Fax +46 (0)8 621 89 89 

Mer information tillgänglig på: 
www.sika.se 
www.sika.com 

 
 
Härdningssätt 
Vid härdprocessen av 
SikaSense®-4710 är det första 
steget en torkning genom 
avdunstning av lösningsmedel. 
Denna fysikaliska process följs 
av en kemisk tvärbindning (i en 
polyadditionsprocess) med 
härdaren. Vid rumstemperatur 
är den kemiska härdningen 
fullbordad på cirka 72 timmar. 
Högre temperatur ökar och 
lägre sänker både hastigheten 
för torkning och den kemiska 
reaktionen. 
 
Appliceringsmetod 
Blandning 
Det normala blandnings-
förhållandet för SikaSense®-
4710 (bas) i kombination med 
SikaCure®-4960 (härdare) är 
100 viktdelar bas till 5 viktdelar 
härdare. Härdaren tillsätts 
basen under kontinuerlig 
omrörning och blandas med en 
mekanisk mixer till en homogen 
blandning erhålls. Undvik 
indragning av luft i 
blandningen. Potlife är ca 3 
timmar vid rumstemperatur. 
 
Förbehandling 
Ytorna som skall limmas måste 
vara rena, torra och fria från 
olja, fett och damm. 
Applikationsspecifik rådgivning 
kan ges vid behov. 

 

Applicering 
Limmet appliceras med 
vanligtvis med tandad spackel, 
roller eller pensel. Vid 
användning i automatiska 
appliceringssystem 
rekommenderas filterutrustning. 
Vid tvåsidig kontaktlimning är 
det obligatoriskt att pressa ihop 
detaljerna innan potlife-tidens 
utgång. 
Försiktighet måste iakttagas för 
att undvika att pölar med lim 
bildas på limytorna. Instängt 
lösningsmedel ger en svagare 
limfog. 
Användningstemperaturen 
måste vara minst 5°C och som 
mest 35°C. Optimal arbets-
temperatur är mellan 15°C och 
25°C. För råd om val av 
appliceringsutrustning, vänligen 
kontakta Sika System 
Engineering. 
När förpackningen med 
SikaSense®-4710 är öppnad 
skall den användas inom en 
kort tid. 
 
Rengöring av verktyg 
Ohärdad SikaSense®-4710 kan 
avlägsnas från verktyg och 
utrustning med SikaSense®-
8200. Torkat lim kan endast 
avlägsnas mekaniskt eller med 
lämpligt lösningsmedel. 
Händer och hud som ned-
smutsats tvättas omedelbart 
med Sika® Handclean eller 
annat lämpligt tvättmedel för 
industriellt bruk. Använd aldrig 
lösningsmedel! 
 
 
Övrig information 
Följande information finns 
tillgänglig på begäran: 
- Säkerhetsdatablad 
 

 

Förpackningsinformation 
Hink  23 kg

 
Underlag för tekniska data 
Alla tekniska värden som 
anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorie-
tester. Aktuella mätta värden 
kan variera på grund av 
faktorer utanför vår kontroll. 

Viktigt 
För information och råd om 
säker hantering, lagring och 
avfallshantering av kemiska 
produkter hänvisas användaren 
till gällande säkerhetsdatablad 
vilket innehåller fysisk, 
ekologisk, toxikologisk och 
annan säkerhetsrelaterad 
information. 
 
Lagstiftning 
Informationen, och i synnerhet, 
rekommendationerna avseende 
appliceringen och användandet av 
Sika produkter, ges i god tro 
baserat på Sikas rådande kunskap 
och erfarenhet av produkterna när 
de lagrats, hanterats och 
applicerats på korrekt sätt under 
normala förhållanden. I praktiken är 
skillnaden hos material, substrat 
och verkliga platsförhållande 
sådana att ingen garanti avseende 
kurans eller lämplighet för ett 
speciellt användningsområde 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. Användaren av 
produkten måste prova produktens 
lämplighet för den tilltänkta 
applikationen och syftet. Sika 
reserverar sig för rätten att ändra 
sina produkters egenskaper. 
Hänsyn måste vid användningen 
även tas till tredje mans ägande 
och andra eventuella rättigheter. 
Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande 
allmänna försäljnings- och 
leveransvillkor. Användaren måste 
alltid rådfråga senaste gällande 
utgåva av det lokala 
produktdatabladet för produkten 
ifråga. Kopior av detta finns 
tillgänglig på begäran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


