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Sikaflex®-290 DC PRO är 
en 1-komp, gummiaktig 
nåtningsmassa vilken har 
hög UV-beständighet, bra 
slipbarhet och är speciellt 
utvecklad till nåtning 
av teakdäck.

l	Patron 300 ml l	Påse 600 ml

Sikaflex®-290 DC PRO
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Sikaflex®-292i är ett 
1-komp, högmodulärt, 
strukturellt, polyuretan-
baserat lim. 
Denna produkt används 
till en mängd olika fast-
sättningsarbeten, däck 
mot skrov, limning av 
beslag, genomföringar 
och fotlister.
l	Patron 300 ml

Sikaflex®-292i

Sikaflex® lim- och tätningsmassor används i stor omfattning till produktion och reparationer av allting inom marin. 
Sikaflex® polyuretanbaserade lim- och tätningsmassor ger en stark, vattentät, men fortfarande elastisk fog mellan en 
mängd skilda material och kan användas med tillförlit både ovan och under vattenlinjen. 

Det är dessa egenskaper som gjort att majoriteten av Sikas marinprodukter är godkända att bära kvalitetssymbolen 
”Wheelmark” enligt Marindirektivet 96/98/EG. 
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Sika® MultiPrimer Marine 
är en lågviskös primer 
speciellt framtagen för  
att förbättra vidhäft-
ningen hos Sikaflex®-lim 
på diverse underlag.

l	Burk 30 ml l	Burk 250 ml

Sika® MultiPrimer Marine
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ngSikaflex®-591 är en 1-komp 
mångsidig fogmassa 
som är idealisk för både 
inom-och utomhus appli-
kationer. Kompatibel med 
gulmetaller. innehåller 
antimögelmedel.

l	Patron 300 ml

Sikaflex®-591
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Sika® Aktivator-205 är en 
lösningsmedelbaserad, 
färglös, vidhäftningsför-
bättrare som reagerar 
med fukt.

l	Burk 30 ml          l Burk 250 ml  
l Burk 1000 ml

Sika® Aktivator-205
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Sikaflex®-298 är en 
1-komp, självnivellerande 
läggnings- och limmassa 
med starka adhesions-
egenskaper. Produkten 
är lätt att sprida och har 
extra lång arbetstid för 
arbeten på stora ytor.

l	Påse 600 ml

Sikaflex®-298 FC

Li
m

 &
 T

ät
ni

ngSikaflex®-295 UV är ett 
snabbhärdande, 1-komp, 
elastiskt, högpresterande 
polyuretanbaserat lim 
för limning och tätning 
av fönster och luckor av 
organiska (PC, PMMA) 
fönstermaterial. Endast 
för yrkesmässigt bruk!

l	Patron 300 ml

Sikaflex®-295 UV
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ngSikaflex®-291i är en 1-komp,  
normalmodulär, polyuretan-
baserad lim- och tätnings-
massa. 
Denna universalprodukt 
används för generella fog- 
och tätningsarbeten.

l	Tub 70 ml 

Sikaflex®-291i
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Sika® Primer-209 N är en 
lösningsmedelsbaserad 
svart primer vilken reage-
rar med fukt och bildar ett 
tunt skikt som fungerar 
som en länk mellan 
underlag och lim. 

l	Burk 30 ml l	Burk 250 ml

Sika® Primer-209 N
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