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Sikabond-580 
Kakellim 
 

Användning 
Beskrivning Tixotropt enkellim baserat på vattenbeständig akrylatdispersion. 
Användningsområde Avsett för uppsättning av kakel och mosaikplattor på underlag av betong, 

lättbetong, puts och gipsskiva. Endast avsedd för inomhusbruk. 
Förbehandling Underlaget skall vara jämnt och fast, sugande underlag skall vara väl fuktat. 
Utförande Sätt upp en list horisontellt som stöd för första raden. Sprid limmet horisontellt med 

en grovtandad spackel. Tryck fast kakelplattorna. Använd fogsnöre eller fogkors för 
att få lagom avstånd mellan fogarna. Foga med fogbruk något dygn efter limningen.

Tekniska Data 
Bindemedel 
Färg 
Densitet 
Konsistens 
Torrhalt 
Förtunning 
Vattenbeständighet 
Köldbeständighet 

 
Modifierad akryldispersion 
Ljusgrå 
1420 kg/m³ ±20 
Tixotrop pasta 
Ca 69% ±1 
Skall ej förtunnas  
Limmet tål normal vattenpåverkan som förekommer i våtutrymmen. 
Vått lim tål ej frost. Torkat lim tål minst -10ºC. 

Förpackning 1 liter, 5 liter och 15 liter. 
Lagringstid Min 12 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. 
Åtgång 2-2,5 kg/m² 
Rengöring Vatten, innan limmet torkat. 
Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

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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