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PRODUKTDATABLAD

SikaCeram®-940 Vapor Proof
Dispersionsbaserad ångspärr för användning tillsammans med 
tätskiktsmembran. 

PRODUKTBESKRIVNING
1-komponents färdigblandad ångspärr, avsedd att öka 
ångtätheten tillsammans med  tätskiktsmembranet Si-
kalastic®-220 W.

ANVÄNDNING
SikaCeram®-940 Vapor Proof är avsett för ångtätning 
av underlagen före installation av Sikalastic®-220 W 
täskiktsmembran: 
 

i privata våtrum: badrum och duschrum▪
I offentliga våtrum: duschrum i idrottsanläggningar, 
sjukhus, behandlingsrum

▪

i tvättstugor▪
på toaletter▪
kan användas tillsammans med golvvärme  
 

▪

Endast inomhus.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Lätt att applicera▪
Snabbtorkande▪
Hög täthet mot vattenånga▪
Lämplig tillsammans med golvvärme▪

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
ETAG 022 (ETA-11/0518)▪
VOC emissionsklassificering GEV-Emicode EC1Plus

: mycket låga emissioner
▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Vattenhaltig polymerdispersion, lösningsmedelsfri

Förpackning 2,5 l

Utseende / Färg Ljusblå

Hållbarhet 12 månader i oöppnad förpackning

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

Densitet Ca 1,25 g/m³

Viskositet 1200 mPas (Brookfield Sp 6/20, +20 °C)

Blandningsförhållande Färdigblandad, bör omröras innan användning. 
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Förbrukning min. 0,2 l/m² (1:a lagret cirka 0,12 l/m² + 2:a lagret cirka 0,08 l/m²)

Väntetid/Övermålning Redo för tätskiktsmembran:
mellan första och andra skiktet: 30 min▪
efter det andra skiktet cirka 2 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.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

UNDERLAG AVSEDDA FÖR PRIMING 
 

betong▪
cementbaserade skivor▪
cementbaserade avjämningsmassor▪
cementgips▪
gipsskivor▪
våtrumsskivor 
 

▪

KRAV PÅ UNDERLAGEN
Underlaget måste vara tillräckligt stabilt, bärande, so-
litt och fritt från damm, smuts, olja, fett och störande 
ämnen. Ta bort separerande skikt med lämplig metod. 
Gamla keramiska beläggningar måste rengöras noga 
och slipas vid behov. Cementbaserade underlag: ≤ 
85 % RH, cementbaseradeunderlag med golvvärme 
(uppvärmda):≤ 75 % RH. Ojämna underlag måste 
avjämnas till med lämplig produkt vid behov innan ap-
plicering.
 
VIKTIGT!
Observera minsta totala åtgång för ångspärren. Un-
derlaget som har behandlats med SikaCeram®-940 Va-
por Proof måste täckas med tätskiktsmembran Sika-
lastic®-220 W. 

APPLICERING

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD
Skaka behållaren eller rör om produkten i hinken före 
användning. Applicera SikaCeram®-940 Vapor Proof 
med roller. Observera 0,2 l/m² total förbrukning vid 
applicering i två skikt.  

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten direkt efter användning.

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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