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SikaSense® -3560/01 
Spraybart beläggningsmaterial 

Tekniska data 

Kemisk bas Polyuretan/PVC 

Färg Färglös transparent 

Densitet vid 20°C Ca 0,9 kg/l 

Flampunkt (DIN 51758) < 21°C 

Viskositet Låg 

Åtgång 100 till 600 g/m2 beroende på 
substrat och önskad effekt 

Förtunning SikaSense®-3460/00 

Torkning Rumstemperatur 

Hållbarhet (lagrad i sluten behållare vid 15 till 25ºC) 
Ett överskridande av rekommenderad lagringstemperatur under transport är ej kritiskt, 
frostresistent 

6 månader 

 

 

Beskrivning 
SikaSense®-3560/01 är ett 
lösningsmedelbaserat, spraybart 
beläggningsmaterial baserat på 
polyuretan/PVC. 
 
 

Produktfördelar 
- Snabbtorkande 
- Bildar sluten film 
 

Applikationsområden 
SikaSense®-3560/01 är ett spraybart 
beläggningsmaterial för flexibelt PUR-
skum och andra material 
med en porös yta. SikaSense®-
3560/01 uppvisar mycket snabb 
torkning och snabb bildning av en 
sluten film. Särskilt 
anmärkningsvärd är den låga 
tendensen till "spindelnät" och är 
därför lämplig för beläggning av 
oregelbundna ytor som t.ex. gjutna 
komponenter. 
Det är ett enkomponentsystem, men 
som vid extrema krav 
avseende resistens mot miljöpåverkan 
(värme, hydrolys etc.), kan användas 
tillsammans med 
en tillsats av 3% SikaCure®-8100/00 
C. 
Denna produkt skall endast användas 
av erfarna användare. Förprov skall 
utföras på aktuella underlag och vid 
rätt förhållanden för att säkerställa 
vidhäftning och kompabilitet mellan 
materialen. 
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Kemisk resistens 
Olöslig i vatten, resistent mot 
mineralolja, fett och mjukgörare. 
 
Appliceringsmetod 
Applicering 
SikaSense®-3560/01 levereras 
färglös och kan pigmenteras genom 
tillsats av 5 % av vårt pigmentpasta 
(se färgkarta) före användning. 
SikaSense®-3560/01 appliceras bäst 
med en spraypistol utrustad med ett 
spridande eller roterande spridande 
munstycke på 1,0-1,5 mm. Materialet 
bör appliceras från ett tryckkärl. 
Spraytrycket bör vara 
justerad till 5-6 bar, materialtrycket till 
cirka 1-3 bar. För små eller smala 
områden kan vara fördelaktigt för att 
reducera trycken till 4-5 bar spraytryck 
och 1–2 bar 
materialtryck. 
Airless utrustning är olämplig för 
användning till SikaSense®-3560/01. 
Sprutpistolen ska 
flyttas vinkelrätt eller något snett mot 
underlaget på ett avstånd av cirka 30-
60 cm. Genom att 
applicera flera omgångar i kors erhålls 
en jämn beläggning i form av en tålig 
och elastisk yta. 
Vid applicering av den första 
omgången bör man vara noga med att 
säkerställa en god vidhäftning till 
underlaget. Detta uppnås genom att 
sänka spraytrycket, vilket resulterar i 
ett något "vått" skikt 
som penetrerar ytan djupare. 
För råd gällande val och installation av 
ett lämpligt pumpsystem var god 
kontakta Sika:s avdelning System 
Engineering. 
 
Rengöring 
Utrustning rengörs med SikaSense®-
3460/00. 
Händer och hud som nedsmutsats 
tvättas omedelbart med Sika® 
Handclean eller annat lämpligt 
tvättmedel för industriellt bruk. Använd 
aldrig lösningsmedel! 

 
 
Övrig Information 
Följande information finns tillgänglig 
på begäran: 
- Säkerhetsdatablad 

 
 
Förpackningsinformation 

Hink 22 kg 

 

Underlag för tekniska data 
Alla tekniska värden som anges i detta 
produktdatablad är baserade på 
laboratorietester. Aktuella mätta 
värden kan variera på grund av 
faktorer utanför vår kontroll. 
 
Viktigt 
För information och råd om säker 
hantering, lagring och avfallshantering 
av kemiska produkter hänvisas 
användaren till gällande 
säkerhetsdatablad vilket innehåller 
fysisk, ekologisk, toxikologisk och 
annan säkerhetsrelaterad information. 
 
Lagstiftning 
Informationen, och i synnerhet, 
rekommendationerna avseende 
appliceringen och användandet av Sika 
produkter, ges i god tro baserat på Sikas 
rådande kunskap och erfarenhet av 
produkterna när de lagrats, hanterats och 
applicerats på korrekt sätt under normala 
förhållanden. I praktiken är skillnaden hos 
material, substrat och verkliga 
platsförhållande sådana att ingen garanti 
avseende kurans eller lämplighet för ett 
speciellt användningsområde 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. 
Användaren av produkten måste prova 
produktens lämplighet för den tilltänkta 
applikationen och syftet. Sika reserverar 
sig för rätten att ändra sina produkters 
egenskaper. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans 
ägande och andra eventuella rättigheter. 
Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande allmänna 
försäljnings- och leveransvillkor. 
Användaren måste alltid rådfråga senaste 
gällande utgåva av det lokala 
produktdatabladet för produkten ifråga. 
Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.  
 

 

 


