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Igol-Extra 
Kallflytande asfaltlösning 
 

Användning 
Beskrivning 

Igol-Extra är baserad på särskilt utvalda bitumensorter och är fri från fenol och tjära. 
Den levereras strykfärdig och ger en svart, slagstark och glänsande beläggning 
med god vidhäftning. Den är lätt att stryka även i kyla och har god täckförmåga 
även på underlag med porig, och starkt sugande yta. Igol-Extra kan även appliceras 
på fuktiga ytor. 

Användningsområde Igol-Extra används som skyddsstrykning för isolering av grunder, badrum, vatten-
behållare och på betong och murverk men ger även ett bra rostskydd på metall. 
Igol-Extra används också som primer vid kulverttätning. 

Tekniska Data 
Färg 
Typ 
Volymvikt 
Åtgång 
Torktid 
Förpackning 
Lagringstid 

 
Svart 
Kallflytande asfaltlösning, baserad på bitumensorter 
0,9 kg/l 
0,3-0,5 l/m² beroende på underlagets beskaffenhet 
Ca 3 timmar vid +20°C 
5, 20, och 200 liter 
Vid förvaring i väl tillslutna kärl är lagringstiden minst 1 år. 

Bruksanvisning Förbehandling:  
Ytor som skall behandlas skall vara rena och fria från olja och fett. Fritt vatten får ej 
förekomma. Metall som skall behandlas måste vara fri från rost. 
 
Applicering:  
Igol-Extra utförs normalt i två strykningar med ren och torr pensel eller borste. Den 
första strykningen måste torka innan nästa strykning utförs. Vid behov kan Igol-
Extra förtunnas med lacknafta eller motsvarande. Igol-Extra kan även påföras 
genom sprutning. 
 
Efterbehandling:  
En yta som behandlats med Igol-Extra bör ej sättas under vatten förrän 10 dagar 
efter sista strykningen. Eventuell återfyllning med dräneringsgrus kan dock göras 
tidigare. 
 
Rengöring:  
Verktyg och utrustning rengöres i lacknafta. 

Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sika-
produkterna 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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