sika know-how
proffsens val i din butik
Kan användas överallt, även i tak.
Sparar både tid och pengar!

SikaBond®-T2

kraftlim som
fäster direkt
Kan ersätta skruvar, spikar, etc.
Snyggare resultat.
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Sparar både tid och pengar!

Sika partner
Ingen risk för galvanisk korrosion vid
sammanfogningar av olika material.
Bättre hållbarhet!

Tack vare limmets konsistens
kompenseras för små ojämnheter
i underlaget.
Sparar dyrbar tid!

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

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
www.sika.se • info@se.sika.com

n	Extrem vidhäftning
n	Hög hållfasthet
n	Vattentåligt
n	Stöt- och vibrationståligt
n	Kräver ej sugande underlag
n	För inom- och utomhusbruk
n	Luktfritt

SikaBond®-T2 är ett högpresterande, luktfritt,

1-komponents polyuretanlim, utvecklat på basis av
många års forskning och erfarenhet inom Sikakoncernen.

Egenskaper och möjligheter
Tack vare sina elastiska egenskaper kan
SikaBond®-T2:
n sammanfoga flera olika
byggnadsmaterial
n fästa bra på de flesta byggmaterial
n fästa även på icke sugande
material

SikaBond®-T2

gör SÅ HÄR

Vid hög belastning är SikaBond®-T2
ett utmärkt val!

Skär munstycket så att ett
skarpt V bildas

Ett höghållfast och elastiskt lim.

Betong
Keramik

Plast

Trä

Metall

Kraftfullt fäste. Limmar de flesta byggmaterial.

Livsmedelsgodkänd

Får användas i utrymmen där livsmedel
förvaras.

För bästa resultat
Ytorna måste vara rena, torra och fria från olja, fett, damm och lösa partiklar.
För att få en jämn fördelning på hela ytan appliceras limmet i form
av en triangelformad sträng.

För inom- och utomhusarbeten.

Applicering av limsträng

Håll pipen vinkelrätt mot underlaget och applicera i en triangelformad limsträng

10 mm

8 mm

Skak- och vibrationståligt.

Utplacering av limsträng

3 mm
12 mm

För utomhusbruk där höga krav ställs, använd Sika®Primer-3.
Lämpligt för t ex trä, betong, cement, puts mm.

