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Skydd och reparation av betong

Sika utvecklar och levererar kemiska specialprodukter och know-how inom 
bygg och industri.

Sika är ett specialkemikalieföretag med en ledande position inom utveck-
ling och produktion av system och produkter för limning, tätning, dämpning, 
förstärkning och skydd inom byggsektorn och tillverkande industrin. Sika har 
dotterbolag i över 100 länder runt om i världen och tillverkar i över 300 fabriker. 
Med sina 25 000 anställda hade Sika 2020 en omsättning på 7,8 miljarder CHF.

Sika Sverige grundades i 
Sverige 1950.  Idag har vi 
över 100 anställda med 
fokus på våra affärsområ-
den; tak, golv, betongre-
novering, industri, fog & 
lim, betong och vatten-
tätning. 

I Sika Sverige ingår även 
varumärkena; Casco och 
Schönox.

www.sika.se

DETTA ÄR SIKA

Sika tillhandahåller ALLA produkter som behövs för 
tekniskt korrekt reparation och skydd av betong.

Alla produkter är dessutom i enlighet med de princi-
per och metoder som definieras i Europastandarden 
SS EN 1504:2008. I detta ingår system för att repa-
rera skador på och defekter i betong och även för att 

reparera skador orsakade av korrosion på armeringen.
Sika tillhandahåller även specialprodukter och -sys-
tem för användning på många olika typer av struktu-
rer och för att utföra reparationsarbeten på betong i 
alla olika användnings-, klimat- och exponeringsför-
hållanden.

Sika MiljöApp
– ett enkelt sätt att välja rätt miljöbedömd produkt.

Ladda ner kostnadsfritt. Finns både för Android och iPhone

www.sikamiljoapp.se
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R4 Reparationsbruk som innehåller återvunnet material 

1-komponents, fiberförstärkt, konstruktivt reparations-
bruk med låg krympning som innehåller återvunnet 
material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid 
produktion jämfört med motsvarande produkt. För repara-
tion av alla typer av armerad betong: t ex byggnader, broar, 
hamnar, dammar samt konstruktioner som kräver R4-, 
R3-, R2-, R1-klassade reparationsbruker inom- och utom-
hus. Exponeringsklasser X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA1.
Frostresistens enligt SS 137244:1A 2019 utgåva 5.

Sika MonoTop®-4012

n	Min. 6 mm Max. 120 mm
n	Kan appliceras upp till 120 mm  
 tjocklek per lager
n	Dammreducerat & Sulfat-
 resistent 
n	Lämplig för maskin- och 
 handapplicering (sprutbar)
n	Enkel att använda
n	Mycket liten krympnings- 
   benägenhet
n	Kräver ingen vidhäftnings- 
 förbättrande slamma

Sika art.nr Förp.  Färg
626200 25 kg säck Grå

R3 cementbaserat portätnings- och utjämningsbruk som innehåller återvunnet material

1-komponent, cementburet polymermodifierat repara-
tionsbruk, låg krympbenägenhet portätning/färdig yta 
bruk som innehåller återvunnet material vilket leder till 
ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med 
motsvarande produkt. För reparation av mindre skador 
(porer eller andra ojämnheter i betong) samt konstruk-
tioner som kräver R3-, R2- & R1-klassade reparationsbruk 
inom- och utomhus.

Sika MonoTop®-3020

n	Tjocklek 1–5 mm
n	Kan appliceras upp till 5 mm  
 tjocklek per lager, vertikala  
 och horisontala ytor
n	Dammreducerat
n	Tidigt hög styrka även vid låga 
 temperaturer
n	Fin yta, låg sprickbenägenhet 
n	Sulfatresistent
n	Lämplig för maskin- och 
 handapplicering (sprutbar)
n	Mycket låg vatten- och 
 kloridgenomsläppning

Sika art.nr Förp.  Färg
626201 25 kg säck Grå

Korrosionsskydd och vidhäftningsförbättrande slamma med minskat koldioxidutsläpp

1-komponent, cementbaserat, polymermodifierat, 
beläggningsmaterial lämpligt som korrosionsskydd vid 
betongrenovering samt vidhäftningsförbättrande slam-
ma. Produkten är speciellt formulerad för att innehålla 
återvunnet material för att minska dess koldioxidavtryck.

Sika MonoTop®-1010

n	Minskat koldioxidutsläpp
n	Enkel att använda, tillsätt  
 bara vatten
n	God vidhäftning på betong  
 och stål
n	God motståndskraft mot  
 vatten- och kloridgenom- 
 trängning
n	Kan appliceras med pensel  
 eller spruta

Sika art.nr Förp.  Färg
626202  25 kg säck Grå
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Armeringskorrosionsskydd: 
Sika MonoTop®-1010

 ́ För att hindra fortsatt korrosion av 
stålarmering

1

Vidhäftare:  
Sika MonoTop®-1010

 ́ För att underlätta vidhäftning för 
reparationsbruket

2

Reparationsbruk:  
Sika MonoTop®-4012

 ́ För att reparera skador i betong
 ́ Ersätter skadad betong
 ́ För att ge bättre tålighet
 ́ För längre livslängd

3

Portätande/avjämnande bruk:  
Sika MonoTop®-3020

 ́ För att återställa tålighet
 ́ För att återställa estetiskt utseende
 ́ För att återställa konstruktionens utseende
 ́ För att ge en yta för andra skyddande produkter

4

SIKA HAR UTVECKLAT EN UNIK 
TEKNIK SOM GÖR DET MÖJLIGT FÖR 
OSS ATT ERBJUDA INNOVATIVA OCH 
HÅLLBARA BETONG- 
REPARATIONSBRUKER MED
MINDRE KLIMATPÅVERKAN



Reparationsbruk för restaurering och reparation av betongelement

1-komponent, tixotropt bruk för betongreparationer som 
är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket
är uppbyggt av specialcement, utvald ballast, syntetiska 
mikrofibrer och tillsatsmedel. Används t.ex. för restau-
rering och reparation av betongelement (pelare, balkong-
kanter), renovering av skadade områden på vertikala eller 
horisontella ytor av betong samt reprofilering av
betongytor.

n	Lätt att applicera, även i takhöjd
n	Bra vidhäftning mot de flesta 
 förekommande byggmaterial 
 som betong, sten, klinker, stål
n Lätt att blanda
n Goda mekaniska egenskaper

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Sika art.nr Förp.  Färg
533580 4x5 kg påse Grå

Snabbhärdande bruk
1-komponentsbruk som är färdigt att använda efter bland-
ning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement 
och utvald ballast och ger mycket snabb hållfasthetstill-
växt. Speciellt utvecklat för reparationer och applikationer 
som kräver mycket snabb härdning, såsom; fastsättning 
av fästen, pluggar, hyllor och rör, installation av pansrade 
dörrar och fönster, förankring av stolpar, spaljéer, reglar 
och staket.

n	Härdar på några minuter
n Praktisk förpackning, lämplig 
 för mindre arbeten
n	Härdar snabbt även i fuktiga
 miljöer
n Kan övermålas efter härdning
n Bra vidhäftning mot metall

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Sika art.nr Förp.  Färg
533447 4x5 kg  påse Grå

Reparationsbruk med variabel vattenmängd

Sika MonoTop®-4200 Multi Flow är en cementbaserad, 
1-komponent, hand, semiflyt eller sprutbart reperations-
bruk. Strukturell återställning. Lämplig för reperation av 
all typ av armerad betong, även i marin miljö. Skikttjocklek 
upp till 80 mm (60 mm i semiflyt). R4 enligt EN 1504-3.

n	Sulfatresistent 
n	God vidhäftning på betong,
 murbruk, sten och tegelunderlag 
n	God nötningsbeständighet 
n	Mycket låg krympning 
n	God ytfinish 
n	Färdig att blanda med vatten 
n	Utmärkt bearbetningsförmåga 
n	Appliceras manuellt eller
 maskinellt (sprutas) 
n	Innehåller inte klorider eller andra  
 korrosionsfrämjande tillsatser

Sika MonoTop®-4200 Multi Flow

Sika art.nr Förp.  Färg
600796 25 kg påse Grå
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Snabbhärdande reparationsbruk med inbyggt korrosionsskydd

1-komponent, polymermodifierat reparationsbruk med
inbyggd Sika® FerroGard korrosionsinhibitor. Blandas
endast med vatten och ger ett bruk som härdar snabbt 
och kan ytbehandlas efter kort tid. Används som bruk för 
reparation av betong, lättbetong, bruk och sten i hus och 
andra liknande konstruktioner.

n	Korrosionsskydd, vidhäftare, repara-
 tionsbruk i en och samma produkt
n	Vidhäftare och korrosionsskydd kan
 uteslutas - två arbetsmoment mindre
n	Upp till 60 mm i ett skikt 
 (20 mm i tak)
n	Lätt att forma och strukturera
n	Saltfrostbeständig
n	Beständig mot armeringskorrosion
 med inbyggd korrosionsinhibitor
n	Snabbhärdande - en liten skada kan
 lagas, ytbehandlas och färdigställas 
 på samma dag

SikaQuick® -506 FG

Sika art.nr Förp.  Färg
151269 25 kg säck Grå
 40x25 kg pall Grå

Vidhäftare och korrosionsskydd

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® är en trekomponent 
cementmodifierad epoxibaserad produkt avsedd för vid-
häftningsförbättring och korrosionsskydd.

n	Innehåller EpoCem®-teknik -  
 förbättrat bindemedel
n	Utökad öppethållande tid för 
 reparationsbruk
n	Kompatibel med de flesta 
 Sika MonoTop® reparationsbruk
n	Utmärkt vidhäftning mot både stål
 och betong
n	Innehåller inhibitor mot rost
n	Certifierad för applicering under
 dynamiska belastningsförhållanden
n	Barriär mot transport av vatten och klorid
n	Hög skjuvhållfasthet
n	Lång brukstid

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Sika art.nr Förp.  Färg
6916 16 kg säck Grå
 50x16 kg pall Grå

Normalhärdande reparationsbruk med inbyggt korrosionsskydd

Ett 1-komponents, polymermodifierat och fiberförstärkt, 
konstruktivt reparationsbruk med låg krympning och  
korrosionsinhibitor. Produkten uppfyller kravet R4 enligt 
EN 1504–3.

n	Polymermodifierat för ökad 
 beständighet
n	Utmärkt arbetbarhet och
 ytbehandling
n	Lämpligt för hand- och
 maskinapplicering
n	Kan appliceras upp till 50 mm
 tjocklek per lager
n	Klass R4 i EN 1504–3
n	Konstruktiv reparation
n	Sulfatresistent
n	Mycket liten krympningsbenägenhet
n	Kräver ingen vidhäftningsprimer även 
 när det appliceras manuellt
n	Innehåller korrosioninhibitor
n	Liten kloridpermeabilitet
n	Brandklassning A1

Sika MonoTop®-412 NFG

Sika art.nr Förp.  Färg
403294 25 kg säck Grå
 42x25 kg pall Grå
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Sika art.nr Förp.  Färg
558429 20 kg säck Grå
 48x20 kg pall Grå 
 

Mikrobiellt korrosionsbeständigt reparationsbruk
Sika MonoTop®-4400 MIC är ett 1-komponent, ”färdig att 
använda”, högpresterande, kalciumaluminats- murbruk-re-
perationsbruk. Särskilt utformad för reparation och skydd 
av ny eller befintlig konstruktion från biogen svavelsyra-
korrosion.

n	Resistent mot biogen svavel-
 syra korrosion
n	Resistent mot rent vatten,  
 saltvatten, sulfaterad jord etc.
n	Innehåller inte klorider eller 
 andra korrosionsfrämjande  
 tillsatser
n	Lämplig för maskinell appli-
 cering (våt och torr spray-
 teknik)
n	Hög bindningsstyrka
n	Tidigt hög tryckhållfasthet,  
 klass R4 i EN 1504–3

Sika MonoTop®-4400 MIC
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2-komponents tixotropt epoxispackel/lim med godkännande för dricksvatten
Sikadur®-31 DW är ett fukttolerant, tixotropt 2-kompo-
nents epoxispackel/lim, baserat på en kombination av 
epoxihartser och special filler, utformat för användning i 
temperaturer mellan +10 °C och +30 °C och krav för 
användande för direkt dricksvattenkontakt.

Sikadur®-31 DW

n	För användning i dricks- 
 vattentankar 
n	Lätt att blanda och använda 
n	Mycket bra vidhäftning till de   
 flesta byggnadsmaterial 
n	Hög mekanisk hållfasthet 
n Formbar utan sättningar
 vertikalt och uppåt 
n	Härdar utan krympning 
n	Olikfärgade komponenter
 (för blandningskontroll)

Sika art.nr Förp. Färg
74633 6 kg Betonggrå

Epoxilim för betong
Sikadur®-32 är ett mångfaldigt strukturellt epoxilim  med 
medelviskositet (vätska), två komponenter, för att fästa 
ny betong på gammal betong, metallplåtar på betong och 
använda i allmän förankring. Även om produkten har en 
flytande konsistens är den inte självutjämnande.

Sikadur®-32

n	Lätt att applicera, vätska, gör 
 det möjligt att applicera på
 horisontella och vertikala ytor   
 (utom under balkar och plattor) 
n	Snabbhärdande 
n	Utmärkt vidhäftning på betong,   
 murbruk, trä, sten, keramik,
 metall och andra konstruktions  
 underlag. 
n	Vattentät (efter härdning) 
n Höga mekaniska egenskaper  
 (draghållfasthet och tryck  
 hållfasthet) 
n	Hög kemisk resistens, bl.a. oljor, fett

Sika art.nr Förp. Färg
564721 5 kg Ljusgrå



Akrylbaserat snabbhärdande lim- och reparationsbruk
Sikadur®-12 NO är ett 2- komponent snabbhärdande lim/
reperationsbruk för alla typer av betongelement. Speciellt 
användbart vid låga temperaturer. Produkten har goda 
mekaniska egenskaper.

Sikadur®-12 NO

n	Snabbhärdande 
n	Kan appliceras vid låga
 temperaturer 
n	Enkel blandningsprocedur 
n	Hög mekanisk hållfasthet 
n Bra nötningsbeständighet och   
 slagtålighet 
n	God kemikaliebeständighet 
n	Kan appliceras på betong och   
 cement/mineralbaserat
   underlag, såväl som stål.
n	Sand kan tillsättas för att
 anpassas till önskad skikt-
 tjocklek.

Sika art.nr Förp. Färg
593486 10 kg Betonggrå
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Sikadur®-32



Höghållfast expanderbetong
SikaGrout®-312 är cementbaserat, 1-komponents, damm-
reducerat, bruksfärdigt, expanderande, krympkompen-
serad, högprecisionsbruk från 6 till 125 mm skikttjocklek. 
Används som undergjutningsbetong vid höga belastningar 
/ fundament för maskiner, bottenplattor, fastgjuning av 
prefabricerade konstruktioner, fyllning av håligheter, luckor 
och urtag, tätning runt genomträngningar, pålar etc. 
Exponeringsklasser X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA1.
Frostresistens enligt SS 137244:1A 2019 utgåva 5.

SikaGrout®-312

n	Enkel att använda
n	Tillsätt endast vatten
n	Dammreducerad
n	VOC-fri
n	Innehåller inte kvartssand
n	Skydd för ingjutningsgods
n	Mycket låg krympning
n	Hög sulfatbeständighet
n	Hög tryckhållfasthet
n	Hög tidighållfasthet efter 24 h
n	Hög tidighållfasthet vid + 5 °CSika art.nr Förp.  Färg

531492 25 kg  Grå
 42x25 pall  Grå
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Högpresterande undergjutningsbruk för landbaserade vindkraftverk
SikaGrout-3350 är en 1-komponents, cementbaserad, 
snabbhärdande, självnivellerande undergjutningsbruk 
som är krympkompenserat och uppnår ultrahög och slutlig 
styrka. Speciellt konstruerad för landbaserade funda-
mentsgjutningar för vindkraftverk.

SikaGrout®-3350

n	Appliceringstjocklek:
 20–500 mm
n	Snabb och tidig hållfasthet-
 utveckling även vid låga
 temperaturer
n	Hög slutlig styrka> 120 MPa
n	Mycket låg krympning
n	”Fatigue”-certifierad
n	Bra flytbarhet
n	Mycket bra vidhäftning till
 betong
n	Färdig att använda, tillsätt
 endast vatten
n	Pumpbar
n	Volymstabil

Sika art.nr Förp. Färg
631145 25 kg Ljusgrå



3-komponents epoxibaserat undergjutningsbruk med hög prestanda
Sikadur®-42 HE är ett 3-komponents epoxibaserat, fukt-
tåligt, undergjutningsbruk med hög prestanda och hög 
precision.

Sikadur®-42 HE

n	Tidigt hög styrka och 
 snabb härdning
n	Går även att applicera
 i låga temperaturer
n	Fördoserade enheter,
 klara att blanda
n	Fukttålig
n	Ingen krympning
n	Korrosions- och
 kemikalieresistent
n	Spännings- och slagtålig
n	Hög tryckhållfasthet
n	Hög vibrationstålighet
n	Låg värmeutvidgningskoefficient
n	Bra kryphållfasthet

Sika art.nr Förp. Färg
564258 12 kg Betonggrå
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Skyddande impregnering för tegel, fasader och andra porösa mineraliska material
Färdigblandad impregneringsvätska baserad på Silan 
och Siloxan som med hjälp av luftens fuktighet konden-
serar till ett klibbfritt silikonharts. Används som vat-
ten-, smuts- och saltavvisande impregnering för tegel, 
kalksandsten och andra porösa mineraliska material. Ger 
ett effektivt skydd mot kapillär inträngning av vatten, 
saltlösningar, smuts och andra skadliga vattenlösningar 
medan ytan fortfarande förblir diffusionsöppen för vat-
tenånga och kan ”andas”.

Sikagard®-703 W

n	Reducerar kraftigt kapillär-
 transport av vatten, smuts, 
 saltlösningar och vattenlösningar
 av andra skadliga ämnen
n	Diffusionsöppen för vattenånga
n	Stor inträngningsförmåga
n	Hög beständighet mot alkalier
n	Transparent
n	Förändrar inte underlagets 
 egenskaper

Sika art.nr Förp.  Färg
406938 4x5 l  dunk Vit
414457 20 l dunk Vit

Vattenavvisande impregnering
1-komponent lågviskös, lösningsmedelsfri reaktiv 
impregnering för betong och cementbaserade material. 
Baserad på Silan med 99 % aktiv substans. Sikagard-705 L 
används som en vattenavvisande impregnering (hydrofo-
berande behandling) för absorberande underlag som be-
tong i bygg- och anläggningskonstruktioner som utsätts 
för stora påfrestningar på grund av frost- och töperioder 
och avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.

Sikagard®-705 L

n	Hög inträngning
n	Ekonomisk och lättanvänd
n	Reducerar betongens 
 kapillära vattenabsorption,  
 skyddar mot slagregn och  
 stänk på vertikala ytor
n	Reducerar inträngning av  
 vattenburna föroreningar 
 som t.ex. klorider
n	Färdig att använda

Sika art.nr Förp.  Färg
498418  200 l  tunna Transp. 
103469 5 l dunk Transp.
425631 20 l dunk Transp.

Vattenavvisande impregnering av betong och murverk
Sikagard®-730 Concrete Protect Plus är en produkt med 
krämig konsistens. Hydrofobimpregneringen är baserad på 
en blandning av Silan och Siloxanmaterial. Sikagard®-730 
Concrete Protect Plus är en högpresterande vattenavvi-
sande impregnering för skyddande behandling av tegel, 
natursten, betongbyggnad och andra mineralstrukturer.

Sikagard®-730 Concrete Protect Plus

n	Lätt att applicera
n	Lämplig för de flesta typer 
 av byggmaterial
n	CE-märkt
n	Appliceras i ett skikt
n	Snabb absorption och inträngning
n	Högt inträngningsdjup
n	Ändrar inte underlagets utseende
n	Bra ytvattenpärlningseffekt
n	Högt vatteninträngningsmotstånd
n	Långtidsskydd
n	Kan övermålas med organiska
 beläggningar.

Sika art.nr Förp. Färg
663705 800 kg Vit/gulaktig
 20 kg Vit/gulaktig
 5 kg Vit/gulaktig



Vattenavvisande impregnering
Sikagard-706 är en 1-komponents-, Silanbaserad reaktiv 
impregneringskräm. Det är en produkt utan lösningsme-
del där ~80 % av innehållet är aktivt ämne. Sikagard-706 
Thixo följer de högsta kraven i EN 1504–2 för hydrofo-
berande impregnering (inträngningsdjup klass II & mot-
ståndskraft mot frost och saltpåverkan).

Sikagard®-706 Thixo

n	Konsistens som inte sätter sig,   
 vilket möjliggör applicering av   
 tillräckliga mängder utan spill   
 och garanterar en djup
 inträngning
n	Reduktion av vatten-
 absorptionen
n	Minskar absorption av agg-
 ressiva eller deletära medel   
 som är vattenlösliga (dvs. avis-  
 ningssalt eller klorider från   
 marina miljöer)
n	Ingen märkbar förändring av   
genomsläppligheten av vattenånga
n	Bildar ingen film
n	Långtidsverkande, djup inträngning

Sika art.nr Förp.  Färg
481809 25 kg  dunk Transp.
583101 800 kg behållare Transp.
415625 180 kg tunna Transp.
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Korrosionsskyddande impregnering
Sika® FerroGard®-903 Plus är en ytapplicerad blandad 
korrosionsinhibitor som är avsedd att använda som im-
pregnering för armerad betong. Sika® FerroGard®-903 Plus 
tränger in i betongen och bildar ett skyddande monomo-
lekylärt lager på armeringsjärnets yta. Genom att korro-
sionsskydda med Sika® FerroGard®-903 Plus ökar man 
livslängden och underhållscykeln med upp till 15 år, när den 
används som en del av Sikas® kompletta betongrenove-
ringssystem.

Sika® FerroGard®-903 Plus

n	Den följer princip 11 (anodisk
 kontroll) i EN 1504–9, metod 11.3
 (att applicera inhibitor på betong).
n	Den ändrar inte utseendet på
 betongstrukturen.
n	Den ändrar inte betongens
 vattenångdiffusionsegenskaper.
n	Långtidsverkande skydd och
 hållbarhet.
n	Kan appliceras på ytan på befintliga  
 reparationer och omgivande områ 
 den för att förebygga att anoder   
 börjar att utvecklas.
n	Skyddar både katodiska (princip 9) 
och anodiska (princip 11) områden av 
armeringsjärnet.

Sika art.nr Förp. Färg
498951 25 kg Transparent 

En-komponents flytapplicerat tätskikt
Sikalastic®-618 är 1-komponents, flytapplicerat (kallapp-
licerat), fuktutlöst polyuretantätskikt. Genom härdning 
formas ett hållbart tätskikt helt utan skarvar i konstruk-
tioner för exponerade takytor.

Sikalastic®-618

n	1-komponent
n	Kallapplicerat - kräver ingen 
 värme eller öppen låga
n	Inga skarvar
n	Kompatibel med Sika® Reemat
n	Premium - enkel detaljutformning
n	Enkelt att applicera ett nytt skikt om  
 så behövs - ingen stripning krävs
n	Ekonomiskt - Kostnadseffektiv livs- 
 cykelförlängning av otäta tak
n	Vattenånggenomsläpligt - tillåter  
 underlaget att andas
n	Elastiskt - behåller flexibilitet även vid  
 låga temperaturer
n	God vidhäftning till de flesta underlag
n	Snabb härdning - tar ingen skada från  
 regn nästan omedelbart efter applicering

Sika art.nr Förp. Färg
450023 20,7 kg RAL 7011
439299 20,7 kg RAL 7045
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Vattenbaserad primer för akrylemulsionsbeläggningar
Sikagard®-552 Primer W är en 1-komponent,
vidhäftningsförbättrande primer för grundning av betong
och andra murade ytor innan applicering av akrylemul-
sionsbeläggningar. Sikagard® Primers kommer att minska
förbrukningen för den efterföljande beläggningen ger en 
jämnt absorberande yta.

Sikagard®-552 W Aquaprimer

n	Motståndskraftig mot
 diffusion av vattenånga 
n	God miljöprofil 
n	Vattenbaserad 
n	Utmärkt vätningsegenskaper. 
n	Minskar förbrukningen av  
 efterföljande beläggning

Sika art.nr Förp.  Färg
64101 10 l  dunk Vit

Skyddande beläggning för exponerad betong
Sikagard®-675 W ElastoColor är en 1-komponents, plasto-
elastisk vattendispergerad beläggning baserad på styre-
neakrylat dispersion för skydd och förbättring av betong. 
Sikagard®-675 W ElastoColor kan appliceras över befintliga 
beläggningar eller direkt på betongytorna. Sikagard®-675 
W ElastoColor uppfyller kraven i EN 1504–2 som beskyd-
dande beläggning.

Sikagard®-675 W ElastoColor

n	Ånggenomsläppligt
n	Mycket gott motstånd
 mot väder och åldrande
n	Väldigt gott kritmotstånd
n	Lätt att applicera
n	Hög och god täckförmåga
n	Miljövänlig (lösningsmedelsfri)
n	Förhindrar vattenintrång.
n	Hög diffusionsmotstånd mot  
 CO2 (koldioxid)

Sika art.nr Förp.  Färg
513759 15 l   Valfri 
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Snabbtorkande 1-komponents golvfärg
Sikafloor® Strong W är en snabbtorkande, dekorativ 
1-komponentsfärg med goda slitegenskaper. Sikafloor® 
Strong W är baserat på en vattenburen copolymer. Produk-
ten är oklassificerad, har svag lukt och är icke brandfarlig. 
På många ytor erbjuder Sikafloor® Strong W ett bättre 
alternativ till tvåkomponent, vattenbaserad epoxifärg, och 
som en oklassificerad produkt gör det ett bättre miljöval.

Sikafloor® Strong W

n	Bra UV -beständighet,
 ingen gulning
n	Vattenbaserad
n	Svag lukt
n	Lätt att applicera
n	Snabb första härdning
n	Bra repmotstånd på grund av dess  
 uthållighet
n	Bra mekanisk och kemisk
 beständighet
n	Bra nötningsbeständighet
n	Kan appliceras på fuktig betong
n	Spädbar med vatten

Sika art.nr Förp. Färg
648603 10 kg Valfri 
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Cementbaserat bruk för lokal vattentätning
Sika MonoTop®-109 WaterProofing är ett cementbaserat, 
färdigblandat, 1-komponentsbruk med konsistens för
borstapplicering. Sika MonoTop®-109 WaterProofing är 
speciellt framtagen för vattentätningsprojekt av
hanterbar storlek såsom; källarväggar, mindre dammar 
eller tankar och konstruktioner under mark.

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

n	1-komponent, tillsätt   
 endast vatten
n	God vidhäftning på flera
 olika underlag
n	Snabb och lätt applicering
 med borste
n	Applicerbar direkt på tegel,  
 betong och fundament
 av stenSika art.nr Förp.  Färg

533493 4 x 5 kg   Grå 

1-komponents cementbaserat bruk, fiberförstärkt för flexibel vattentätning och betongskydd
Sikalastic®-1K är ett 1-komponents, spricköverbryggande, 
fiberförstärkt bruk, baserat på cement modifierad med 
speciella alkali-resistenta polymerer. Sikalastic®-1K är 
lämplig för applicering med borste eller spackel.

Sikalastic®-1K

n	1-komponent - endast vatten
 behöver tillsättas
n	Justerbar konsistens, lätt att
 applicera med borste eller spackel
n	Bra sagg-motstånd och lätt att   
 applicera även på vertikala ytor
n	Bra spricköverbryggande förmåga
n	Mycket god vidhäftning mot   
 många underlag inklusive betong,  
 cementbruk, sten och murverk
n	Kan appliceras på fuktiga underlag

Sika art.nr Förp. Färg
489549 20 kg Ljusgrå

Vatten- och fukttätande cementslamma
SikaTop® Seal-107 Standard är en tvåkomponents
polymermodifierad, cementbaserad vattentätnings-
slamma bestående av en flytande polymer och en
cementdel innehållande speciella tillsatsmedel.

SikaTop® Seal-107 Standard (A + B)

n	Lätt att applicera med
 borste eller spackel
n	Inget vatten skall tillsättas
n	Färdigdoserade komponenter
n	Hand- eller sprutappliceras
n	Lätt och snabb blandning
n	Mycket god vidhäftning
n	Skyddar betong mot
 karbonatisering
n	Skyddar mot vatten-
 genomträngning
n	Icke-korrosiv mot stål och järn
n	Övermålningsbar

Sika art.nr  Förp. Färg
536681 (Komp. A) 5 kg 
536682 (Komp. B) 20 kg Grå
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Vattenburet klotterskydd för alla typer av väder
Sikagard-777 är ett vattenburet klotterskydd för alla typer 
av väder och utvecklat för de flesta typer av underlag. 
Sikagard-777 skyddar mot spray- och penselklotter och 
uppvisar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.

Sikagard®-777 Anti Graffiti

n	Vattenburet
n	Lätt biologiskt nedbrytbart
n	Uppfyller kraven i BRO 2004
n	Supplement nr 2 kap 43.72 tabell  
 43.2 och VVAMA Anläggning 09 rev  
 1 publ. 2009:147

Sika art.nr Förp. Färg
406813 25 kg Vit

Klottersanering och affischborttagning för alla typer av underlag
Sikagard®-850 Clear är en 1-komponent ”färdig att använ-
da”, polyorganosiloxanbaserad, halvmatt beläggning för 
klottersanering och affischborttagning. Klotter kan van-
ligtvis tas bort upp till mer än 20 gånger utan att skada 
skyddet eller kräva att ett nytt skikt appliceras när man 
använder icke-aggressiva rengöringsprodukter. Denna 
produkt är en del av Sikagard ”Anti-graffiti-systemet” och 
har god beständighet mot UV-exponering och appliceras 
med pensel, roller eller spruta.

Sikagard®-850

Sika art.nr  Förp. 
65021 - Clear  5 kg / 20 kg / 160 kg 
65020 - Primer  0,8 / 4 kg 
198757 - Activator 0,8 / 4 kg

n	Affischer fäster inte på behandlat  
 underlag, eller kan enkelt tas bort,  
 även efter många rengöringstillfällen 
n	Inga kemiska medel krävs 
 för rengöring 
n	Rengöring kräver endast kallvatten 
 tryck (80 till 100 bar) eller kallvatten  
 med lågtryckstvätt med en ren trasa  
 eller skurborste 
n	Vattenånggenomsläpplig. Uppfyller  
 kraven i EN 1504–2 som skyddande
 beläggning 
n	Låg vattenabsorption 
n	Mycket god motståndskraft mot
 väderpåverkan och åldrande

Lansering Q2 2022



Injekterings-/expandertillsats för cementslamma/bruk och betong
Bruk med Intraplast-A används i tätningssyfte och för ut-
fyllnad av sprickor och mindre hålrum i berg, kabelkanaler 
i spännbetong, murverk eller vid mark- och grundstabilise-
ring. Används även för att kompensera betongens krymp-
ning vid undergjutningsarbeten etc.

Sika® Intraplast® A

n	Expansion 3-8% vid normal  
 dosering i färdigt bruk
n	Lättarbetat
n	Kompenserar betongens  
 krympning vid under-
 gjutningsarbeten

Sika art.nr Förp.  Färg
94948 20 kg   Beige

Indikatorvätska som används för provning av karbonatiseringsdjup hos betong
Sika Karbonatiseringsindikator är en indikatorvätska som 
används för provning av karbonatiseringsdjup hos betong. 
Nygjuten betong har pH 13-14. SikaKarbonatiseringsindika-
tor är en pH-indikator med omslagsintervall mellan ca
pH 8 (färglös) och ca pH 10 (rosa eller röd). Indikatorn an-
vänds bl. a. för provning av alkalitet hos betong. Den app-
liceras genom sprutning. Färglöshet på en färsk brottyta i 
betongen innebär att pH-värdet sjunkit så att armeringen 
ej längre är skyddad mot korrosion. 

Sika® Karbonatiseringsindikator

Sika art.nr Förp. Färg
103443 30 ml Transparent

Snabbhärdande ankarmassa
Lösningsmedels- och styrenfri, polyesterbaserad 2-kom-
ponents ankarmassa i 1-komponents patron. Som snabb- 
härdande ankarmassa till alla typer av armeringsjärn, 
gängstänger och specialförankringar i följande material: 
betong, Ihåligt och solitt murverk, natursten* och granit*. 

* Förtest krävs.

Sika AnchorFix®-1

n	Snabbhärdande
n	Kan appliceras med standardpistol 
n	Kan användas vid låga temperaturer 
n	Hög lastkapacitet
n	ETA för osprucken betong
n	ETA för massivt och ihåligt murverk
n	Goda non-sag egenskaper
n	Styrenfri
n	Svag lukt
n	Lite spill

Sika art.nr Förp. Färg
497855 300 ml Grå
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SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15 
Box 8061
163 08 SPÅNGA

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

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se
info@se.sika.com

VILKA ÄR VI
Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande 
leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och
produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom
material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda 
lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa 
betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande 
material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och  
vattentätande system. 

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP


