
Högpresterande vädersäker fogmassa för fasader 

fog
sikaHyflex®-250 facade

andra broscHyrer  från sika

Sika Sverige aB
box 8061
163 08 spånga

kontakt
tel 08-621 89 00
fax  08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com

sikas aktuella försäljnings- och leveransvillkor gäller. vänligen läs alltid 
senaste utgåva av produktens tekniska datablad före användning.  

Sika Sverige
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. 

för mer information om 
sikaHyflex®-250 facade:
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Produktinformation

Förpackning 600 ml påse, 20 st per box

Lagringstid 15 månader (lagrad mellan +5°c och +25°c)

Färger kulörer enligt färgkarta 

Sag flow 0 mm (iso 7390)

rörelseförmåga ±25% (iso 9047), +100/-50% (astm c719)

Brottöjning 800% (iso 37)

appliceringstemperatur +5° och +40 °c

Förarbete sika® aktivator-205 för pulverlackat och metaller, så som aluminium och stål (avluftning: min. 15 minuter)
sika® primer-3 n för porösa underlag så som betong, prefabelement, murbruk, gips osv. (avluftning: min. 30 
minuter)
sika® primer-215 för pvc och murbruk vid anslutningsfogar vid fönster. (avluftning: min. 30 minuter)
primers är vidhäftningsförbättrande och kan ej ersätta förarbetet eller fungera som ytförstärkare. 
för mer information se primertabell.

den Högpresterande ocH 
vädersäkra fogmassan 

sikaHyflex®-250 facade är baserad på sika i-cure® teknologin. en ny fukthärdande teknologi och den senaste 
produktionsmetoden som gör det möjligt att producera fogmassor med de bästa egenskaperna. 

sikaHyflex® -250 facade

BäSta egenSkaPer För Lång och 
håLLBar LöSning

BäSta egenSkaPer För Fog-
DimenSionering

BäSta aPPLiceringSegenSkaPer

fog
sikaHyflex-250 facade2

fog
sikaHyflex-250 facade 3

nyckeLegenSkaPer
n Låg extruderingskraft
n	bra arbetsbarhet 
n	bra glättningsegenskaper
n	inga glidningstendenser 
n	Utmärkt vidhäftning till 
 många underlag 
n	Lösningsmedelsfri 

Dina FörDeLar
n	snabba installationer 
n	Högre kvalitet på arbetet 
n	ingen störande lukt vid installation   
 eller senare 

nyckeLegenSkaPer
n	enhetlig produktkvalitet
n	överensstämmer med 
 iso 11600 f 25 Lm
n	överensstämmer med 
 en 15651-1, klass 25 Lm
n	överensstämmer med 
 astm c 920, klass 100/50
n	Luktfri och mycket låga utsläpp 
n	övermålningsbar 

Dina FörDeLar
n	säkerhet vid beräkningar och dimen-
 sionering av fogar tack vare utom-
 ordentlig rörelseförmåga 
n	säkerställer att tekniska krav uppfylls
n	ingen risk för klagomål på lukt vid   
 installation  
n	övermålningsbarhet ger valfrihet i   
 kulörval av fasaden 

nyckeLegenSkaPer
n	vädertålig och åldersbeständig 
n	Unikt blåsfritt härdsystem 
n	rörelseförmåga +100/-50% 
 (astm c 719)
n	Låg belastning på vidhäftnings-
 ytorna/underlaget 

Dina FörDeLar
n	Lång livslängd och låga underhålls-  
 kostnader 
n	tålig fogmassa utan ytfel 
n	mindre risk för fogsläpp och läckor i 
 fasaden även på putsade ytor tack 
 vare hög rörelseförmåga 
n	energisparande tack vare långvarigt  
 täta fogar 

rörelse i fogen sker och beror på temperaturskillnader under 
dygnet och årets olika årstider. rörelsen måste absorberas av 
fogmassan för att skydda insidan från miljöpåverkan samt 
stänga ute väder och vind. 

beroende på region och klimat är utanpåliggande isolering på 
fasader ett vanligt byggsätt i dag. speciellt för tilläggsisolering 
vid renovering är denna typ av fasadbeklädnad vanlig. denna 
beklädnad ställer mycket höga krav på tätningssystemet (fog-
massan) då underlaget är svagt och påslaget av puts tunt och 
inte klarar mycket belastning i ytan. sikas flexibla, lågmodulära 
fogmassa med lång livslängd kan absorbera de rörelser som 
sker och undvika hög belastning på fogen och på så sätt skapa 
en fungerande tätning, dock skall fogen konstrueras enligt de 
anvisningar som finns för fasadfogning. se sfr anvisningar för 
fasadfogning.

sikaHyflex®-250 facade är en 1-komponent, fukthärdande, 
elastisk fogmassa lämplig för rörelse- och anslutningsfogar i:
n	betongfasader
n	putsade fasader 
n	prefabricerade fasader
n	och många andra områden 

godkännande och standarder 
n	en15651-1, klass 25 Lm 
n	iso 11600 f 25 Lm
n	din 18540 f
n	astm c920, klass 100/50
n	emicode ec 1pLUs r, very low emission
n	godkänd enligt m1 
n	iso 16938-1, fläckar ej marmor
n	astm c 1248, fläckar ej marmor
n	godkänd Leed eQc 4.1
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