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PRODUKTDATABLAD

SikaCeram®-920 Foil Bond
Fukthärdande lim för limning och försegling av överlapp och tillbe-
hör i SikaCeram foliebaserade våtrumssystem.

PRODUKTBESKRIVNING
1-komponents fukthärdande lim för limning och för-
segling av överlapp och tillbehör i SikaCeram folieba-
serade våtrumssystem. Systemet är testat och god-
känt enligt gällande krav från BKR. Används för vatten- 
och ångtätning i våtrum innan keramisk beklädnad. 

ANVÄNDNING
Används tillsammans med SikaCeram foliebaserade 
våtrumssystem:

i privata våtrum▪
I offentliga våtrum▪
i tvättstugor▪
på toaletter ▪
även på golv med golvvärme▪
inomhus▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Godkänd enligt ETAG 022 ▪
Härdar mellan vattentäta och icke-absorberande ma-
terial

▪

1- komponent▪
Fukthärdande▪
Elastisk▪
Fri från lösningsmedel▪
Lätt att applicera▪

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
Approved according ETAG 022 (ETA-17/0072)▪
Emicode EC1Plus: very low emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas SMP

Förpackning 300 ml patron

Utseende / Färg Vit

Hållbarhet 12 månader i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden Svalt, torrt och frostfritt (i förseglad, oöppnad förpackning)
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TEKNISK INFORMATION

Termiskt motstånd -40 °C till +90 °C

Brukstemperatur från +5 °C till +30 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning ca 7,5 m överlapp/ 300 ml

Öppentid 20 minuter vid +20 °C

Härdningstid 2-4 timmar

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
Följ instruktionerna i gällande monteringsanvisning. 
Skall endast användas i kombination och tillsammans 
med de produkter som ingår i det testade SikaCeram 
foliebaserade våtrumssystemet. 

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.

DIREKTIV 2004/42/EG - BEGRÄNSNING AV VOC UT-
SLÄPP

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERING

Följ alltid gällande monteringsanvisning för valt 
våtrumssystem. 

RENGÖRING AV VERKTYG

Lim som ännu inte har härdat kan torkas av med 
CASCO BRUTAL WIPES eller liknande våtservetter. Lim 
som har härdat måste tas bort 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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