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PRODUKTDATABLAD

SikaCeram® Sealing Fix
2- komponentslim för limning av folie, folieskarvar och tillbehör. 

PRODUKTBESKRIVNING
SikaCeram® Sealing Fix är ett 2-komponents, vatten-
tätt lim som används för att limma SikaCeram® Sealing 
Membrane A eller SikaCeram® Sealing Membrane W.

ANVÄNDNING
Limning av följande SikaCeram®-membran:

SikaCeram® Sealing Membrane W för våtrum inom-
hus

▪

SikaCeram® Sealing Membrane A för interiör och ex-
teriör våtrum, simbassänger och balkonger

▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Vattentät▪
Spricköverbryggande▪
Frosttålig▪
Mycket låga emissioner▪
Dammreducerad▪
2-komponents▪
Appliceras med roller▪
Kan användas på alla godkända underlag för keramik 
i våtrum

▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen.
 
Här hittar du även information om EC1, M1, länk till 
byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.
 
MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.si-
kamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
VOC emission classification GEV-Emicode EC 1PLUS▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Dispersion: akrylat
Pulver: Cement, utvalda ballast, vattenkvarhållande tillsatser, återdisper-
gerbar polymer

Förpackning Delar A + B: 7,8 kg behållare.
Se aktuell prislista för förpackningsalternativ.

Utseende / Färg Del A Dispersion
Del B Vitt pulver

Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum
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Lagringsförhållanden Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning 
under torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Se all-
tid förpackning / märkning.

TEKNISK INFORMATION

Termiskt motstånd - 20 °C - +70 °C

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur För följande underlag måste en primer användas:
Underlag Primer
Absorberande underlag Sikafloor®-01 Primer (1:3)

Sikafloor®-03 Primer
Kalciumsulfatsubstrat (gips, kalcium-
sulfatmassa)

Sikafloor®-01 Primer (1:1)
Sikafloor®-03 Primer

Icke absorberande substrat (kera-
miska plattor)

Ingen primer krävs om den är ren-
gjord och slipad

Systemstruktur
Lim SikaCeram® Sealing Fix
Membran SikaCeram® Sealing Membrane W or 

SikaCeram® Sealing membrane A
Tillbehör Sika® SealTape F
Kakellim SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram®

-250 StarFix White, SikaCeram®-260 
StarFlex, SikaCeram®-270 Multiflow
SikaCeram®-290 StarLight, SikaCeram
®-295 StarS2

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande Del A 4,8 kg dispersion
Del B 3,0 kg pulver
Del A : Del B 1,6 : 1,0 av medlets vikt

Förbrukning 0,46 kg/m2 dispersion + 0,29 kg/m2 pulver
Åtgången beror på underlagets struktur och absorptionsförmåga.
Dessa siffror är teoretiska. 

Brukstid 45 minuter vid +20 °C

Öppentid 15 minuter vid +20 °C

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.

BEGRÄNSNINGAR
Applicera membranet inom 15 minuter efter applice-
ringen av SikaCeram® Sealing Fix.

▪

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER
UTRUSTNING

Blandning
Maskinvisp 
 

▪

Applikation
Roller eller 4 mm tandspackel och pensel▪

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Cementbaserade underlag måste vara tillräckligt här-
dade, alla underlag måste vara strukturellt hållbara, 
kunna bära vikten av den nya plattsättningen och ge 
en stabil och säkert fixerad bakgrund. Ytorna måste 
vara rena, torra, fria från lösa eller spröda partiklar, 
föroreningar som damm, smuts, olja, vax, polerfett, 
cementhuda eller annat som kan försämra vidhäft-
ningen. 
Beroende på underlagets skick och föroreningar som 
ska avlägsnas från ytan, använd lämplig förberedelse-
teknik för att ta bort alla spår av material som skulle 
kunna minska produktens vidhäftning till underlaget. 
Släta ytor bör ruggas upp lätt för att förbättra vidhäft-
ningen. För att bekräfta adekvat ytförberedelse och 
vidhäftning, utför ett litet försök innan full applicering.
Eventuella ytdefekter och variationer i nivå kan jäm-
nas ut med lämpliga bruk från Sika MonoTop® eller 
Sikafloor® Level-sortimentet. Sprickor i underlag måste 
identifieras och tätas på lämpligt sätt t.ex. med Sika-
dur epoxiharts.
Om SikaCeram® Sealing Fix, membran och plattor ska 
appliceras över icke-absorberande eller substrat med 
begränsad uppsugningsförmåga, såsom befintliga ke-
ramiska plattor, målade ytor etc. kontrollera att dessa 
ytor är stabila, stadigt och säkert limmade. Använd se-
dan lämpliga avfettnings-/avkalkningsprodukter för att 
grundligt och fullständigt rengöra ytan.

BLANDNING

Häll del B (pulver) i del A (dispersion). Blanda noggrant 
med en elektrisk mixer och omrörare tills materialet är 
helt blandat och klumpfritt (3 minuter). Undvik att få 
in luft i blandningen.
Tillsätt inte vatten. Om delmängder krävs, blanda efter 
vikt 1,6 Del A: 1,0 Del B i en separat blandningsbehål-
lare.

APPLICERING

Applicera SikaCeram® Sealing Fix med en roller, 4 mm 
tandspackel eller pensel.
Tätningsdetaljer Sika® SealTape F och tillbehör installe-
ras med SikaCeram® Sealing Fix.
Om appliceringen avbryts kan roller lagras upp till 30 
minuter i en lufttät plastfilm/påse. Om produkten bör-
jar härda på rollern, måste rollern bytas.
Se gällande monteringsanvisning för relevant SikaCe-
ram® våtrumssystem.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning med 
vatten efter användning. Härdat material kan endast 
avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Sikapro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler 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 be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der 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 er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

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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