
PRODUKTDATABLAD
SikaBond®-530
TRÄLIM SOMMARTYP KLASS D2 FÖR ANVÄNDNING INOMHUS

PRODUKTBESKRIVNING
Formaldehydfritt termoplastiskt lim på PVAc-bas med
kort öppentid och hög draghållfasthet.

ANVÄNDNING
SikaBond®-530 är ett snabbtorkande termoplastiskt
lim på PVAc-bas med hög draghållfasthet. Limmet är
idealiskt till allt trä inomhus som t ex block, fog,
tapplimningar (stolsben mm). Skarvlimning av virke,
montering och kantlistning av trä.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Kort presstid▪
God värmeresistens▪
Väldigt god vidhäftning mot hårda- och exotiska
träslag

▪

Lång lagringstid▪
Hård limfog▪

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
DIN EN 204/205 class D2.

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas Dispersionslim av PVAc typ

Förpackning 250 & 750 ml flaska

Färg Vit innan utorkning sedan transparent.

Hållbarhet Min. 12 månader i väl tillsluten förpackning. Skyddas mot frost.

Lagringsförhållanden SikaBond®-530 skall lagras i torra utrymmen i temperatur +10°C till +20°C.

Densitet Ca: 1,1 l/kg▪
Viskositet ca: 12000 mPas▪

Torrhalt (volym) ca: 45%

Termiskt motstånd -30°C till +80°C
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Brukstemperatur Lägst +10°C

Förbrukning Ca: 0,2 l/m²

Öppentid Ca: 10 min./+20°C

Ihoppressningstid 5-10 min vid +20°C - jämnt, hyvlat trä. Trä med tät fiberstruktur eller
spänningar kräver fördubblad presstid.

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
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
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.
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