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SikaBottningslist
Bottningslist för fogmassor
Användning

Construction

Beskrivning

Användningsområde

SikaBottningslist är en rund, strängsprutad bottningslist av polyetencellplast med
helt slutna celler som ej absorberar vatten. Materialet har en mycket hög värmeisoleringsförmåga. Missfärgar inte fogmassan eller omgivande material.
SikaBottningslist uppfyller de krav som ställs i HusAma kap. Z.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Bottningsmaterial i rörelsefogar, innertätning i tvåstegsfogar och som tätningslist
mellan innerskivor i sandwichkonstruktion o d. Listen passar till alla vanliga förekommande kallapplicerade fogmassor.

Tekniska Data
Färg
Temperaturbeständighet
Kemikalieresistens
UV-stabilitet
Åldringsbeständighet
Ozon-stabilitet
Dimension och förp.

Ljusgrå
-50ºC till +95ºC
God resistens mot alkalisk fukt, olja, bensin och lösningsmedel
God
God
God
Dy, mm
Di, mm
Typ av list
m/förp.
6
Homogen
750 i rulle
10
Homogen
300 i rulle
13
Homogen
375 i rulle
16
5
Ihålig
250 i rulle
20
6
Ihålig
150 i rulle
24
8
Ihålig
100 i rulle
30
10
Ihålig
60 i rulle
35
150 i bit 1m
11
Ihålig
40
13
Ihålig
120 i bit 1m
50
16
Ihålig
85 i bit 1m
Andra, större, dimensioner kan levereras vid specialbeställning.
Homogen list
Ytterdiameter: Dy 6-13 mm
Ihålig list
Ytterdiameter: Dy 16-50 mm

Montering

SikaBottningslist monteras med trubbigt verktyg eller rulle, så att den inte skadas.
Var noga med att inte skära sönder eller sticka hål i listens yta. Listen pressas
sedan i fogen till ca 75 % av ursprungligt mått. Undvik att sträcka listen för mycket
vid monteringen.

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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