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Sika® AcouBond-system 
Ljuddämpningssystem för trä och laminatgolv 
 

Användning 
Beskrivning 

 
Sika® AcouBond-systemet består av en ljuddämpande underlagsmatta,  
SikaLayer®-03 och ett elastisk lim, SikaBond®-AT-82 för limning mot underlaget. 

Användning Sika® AcouBond-systemet används för att limma 
massiva eller prefabricerade trägolv samt vissa 
laminatgolv mot undergolvet. 
Systemet lämpar sig väl vid såväl nybyggnation som 
vid renovering av bostäder och övriga utrymmen där 
en god ljuddämpning och gåkomfort önskas. 
 
 

 

Fördelar ■ Ljuddämpning med upp till 18dB (DIN 52210) 
■ Reducering av stegljud 
■ Ytan kan beträdas under golvinstallationen 
■ Installationen är snabb och okomplicerad 
■ Liten förbrukning av lim 
■ Kan användas till de flesta typer av trägolv och vissa typer av laminatgolv 
■ Kan appliceras direkt på gammal klinkers 
■ Reducerar trycket på underlaget 
■ Kompenserar för små ojämnheter i undergolvet 
■ Lätt att ta bort vid en renovering eller reparation 
■ Slipbar 

Test Sika® AcouBond-system med SikaLayer®-03: 
■ Ljudklass 60: RAL™-TL01-222 (USA) 
■ Stegljudsdämpning klass 59: RAL™-IN01-12 (USA) 
■ Stegljudsisolering ∆Lw 16 dB (NF EN ISO 717/2): Rapport 00A730e 

Produktdata 
Användning 

SikaLayer matta 
Högkvalitetsmatta med specialdesignade urstansningar i vilka limmet skall 
appliceras i strängar. Systemet ger en god ljuddämpning samtidigt som det ger 
utmärkt gåkomfort och behaglig svikt. 

Fördelar ■ Dimensionsstabil och motståndskraftig mot tryck och belastning 
■ Definierad mängd lim används 
■ Låg förbrukning av lim 
■ Låg transportvikt 

Färg Grå 
Lagring Obegränsad lagringstid då produkten lagras torrt, vid temperatur mellan +10ºC och 

+25ºC. Produkten bör inte utsättas för direkt solljus. 
Hållbarhet Obegränsad lagringstid då produkten lagras torrt, vid temperatur mellan +10ºC och 

+25ºC. Produkten bör inte utsättas för direkt solljus. 
Förpackning Rullar 16,7 x 1,5 m = 25m². 12 rullar per pall. 
Tekniska Data 
Densitet (vid +20°C) 
Typ 
Tjocklek 
Antal slitsar 
Värmeledning 
Ljuddämpning 

 
30 kg/m, 3 090g/m² 
PE skum 
3 mm 
60/m² 
0,042 W/mK 
upp till 16 dB 
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Produktdata 
Användning 

SikaBond®- AT-82 
Applicera limmet i samtliga slitsar i SikaLayer®-mattan. Applicera en korrekt mängd 
för att säkerställa vidhäftning och placera golvplanken direkt på limsträngarna med 
ett lätt tryck. 

Fördelar ■ 1 komponent, fukthärdande, MS baserad polymer 
■ Lösningsmedelsfri  
■ Hybrid SPUR 
■ Luktfri  
■ Ljuddämpande  
■ Elastisk limfilm   
■ Anpassad för de flesta underlag  
■ Kan användas i utrymme med golvvärme 

Färg Beige 
Konsistens Tjockflytande-tixotropisk 
Lagring Lagras i torr miljö vid temperatur mellan +10ºC - +25ºC. Tål ej solljus. 
Hållbarhet Vid förvaring i oöppnad förpackning 6 månader. 
Förpackning 600 ml påse, 20 påsar i en kartong.  

1800 ml påse för SikaBond® Dispenser-5400 (6 påsar/kartong) 
Tekniska Data 
Densitet (vid +20°C) 

 
1350 kg/m³ 

Tekniska egenskaper 
+23ºC/50% RH 

■ Skjuvstyrka 1,0 N/mm² vid 1 mm limfilm (DIN 281) 
■ Draghållfasthet 1,4 N/mm² (DIN 53 504) 
■ Shore-hårdhet A 35 efter 28 dygn (DIN 53 505)  
■ Töjning före brott  300% (DIN 53 504) 

Arbetstemperatur Mellan +15ºC - +35ºC 
Temperaturbeständighet Mellan -40 - +70 
Blandningsförhållande Färdig att användas. 
Förbrukning Sika® AcouBond-systemet 

400-500 ml/m² 
Alla slitsar i mattan skall fyllas med lim. Använd pip med dimension 8x10 mm. 
 
Stränglimning 
Förbrukning ca 45 ml/löpmeter. 
 
Vid limning på underlag där SikaPrimer® MB har använts skall limmängden minskas 
något. 

Underlag Underlaget skall vara rent och torrt, jämnt samt fritt från olja, smuts och lösa 
partiklar. Färg, lackskikt eller partier med dålig vidhäftning bör slipas bort och 
primas före limning. 

Underlagstemperatur Vid läggning och till dess limmet har härdat skall underlagets temperatur vara lägre 
än +15ºC. Motsvarande temperatur för golvvärme är +20ºC 

Utförande 
Förberedelse av underlag 

 
Betong/cementbaserade underlag 
Skall slipas och dammsugas noggrant med industridammsugare. 
 
Glaserade eller gamla klinkers 
Skall rengöras noggrant eller slipas och dammsugas noggrant med industri-
dammsugare. 
 
Trä, spånskiva, masonit eller gipsundergolv 
Tillse att undergolvet är fäst ordentligt i konstruktionen. Spika eller limma fast lösa 
skivor. Vid situationer där undergolvet är installerat flytande, kontakta vår Tekniska 
service.  
 
Vid okänt typ av undergolv 
Kontakta vår Tekniska service. 
 
SikaBond®-AT-82 kan användas utan primning på cementgolv, anhydridgolv, 
spånskiva, betong eller keramiska material. 
 
Vid användning på cementgolv med hög fukthalt, vid renovering av golv med 
limrester eller vid sviktande underlag används SikaPrimer® MB. För detaljer se 
tekniskt datablad. 
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Begränsningar I de fall golvleverantören accepterar lägre temperatur för installation av 

golvmaterialet skall temperaturen för limmet vara mellan +15ºC och +35ºC. 
För att limmet skall vara lätt att bearbeta skall temperaturen vara minst +15ºC. För 
tillfredställande uthärdning är det viktigt att luftens fuktighet är enligt ovan angivna 
intervaller. 
 
Vid installation av trägolv i oisolerade utrymmen eller där fukt kan tänkas före-
komma skall undergolvet behandlas med Sikafloor® EpoCem® i kombination med 
SikaPrimer® MB för att erhålla godkänd fuktisolering. 
För detaljerad information se tekniskt datablad eller kontakta Teknisk service. 
 
Vid installation av golv som är kemiskt förbehandlade (impregnering, ammoniak, 
etc.) eller av träslag med högt oljeinnehåll bör Teknisk service kontaktas för 
instruktioner. 
 
Vid stränglimning skall följande krav på golvmaterialet kontrolleras: 
■ Tjockleken på not och fjäder skall vara minimum 3 mm 
■ Limmet appliceras med minst 3 strängar per plank 
■ Tjockleken på golvplanket bör vara minst 12 och högst 32 mm 
■ Plankbredden bör vara minst 50 mm  
 
Använd inte SikaBond® AT-82 på underlag av PE, PP, teflon eller vissa plast-
behandlade syntetiska material. Kontakta Teknisk service eller gör en provlimning 
först. 
 
I vissa fall kan användande av primer av annat fabrikat påverka limresultatet. 
Kontakta Teknisk service eller gör en provlimning först. 

Läggning 
Metod och verktyg 

Efter förberedning av undergolvet rullas SikaLayer®-
03 mattan ut. 
Mattan skall rullas ut I samma riktning som golvet 
skall läggas. 
Mattan skall läggas löst på underlaget och ligga kant i 
kant utan överlappning. 
För applicering av limmet krävs limpistol. 
 

 

 Applicera limmet med manuell-, batteri- eller tryck-
luftsdriven limpistol. Använd spetsar där spetsen 
formats till en triangelform med bredd 8 mm och höjd 
10 mm. 
Samtliga slitsar måste förses med lim. 
Vid applicering av limmet skall limpistolen hållas 
vertikal och 90º mot undergolvet för att en optimal 
limsträng skall erhållas. 
Undvik lim på ovansidan av mattan och tillse att 
limmet inte kommer in i notspåret på golvplankan. 

 

 Mät och såga till plankorna i avsett format, placera 
dem direkt i limmet med ett tryck och knacka sedan 
samman plankorna i not och fjäder. 
Följ i övrigt tillverkarens rekommendation för en 
korrekt läggning. 
 
 
 

 

Härdning 
Härdningstemperatur 

 
Rumstemperaturen skall vara mellan +15ºC och +35ºC med luftfuktighet mellan  
40% och 70% RH. 
Härdning sker med 3 mm per dygn vid +23ºC/50% RH. 
Golvet kan beträdas eller slipas efter 24-48 timmar beroende på klimatförhållanden 
och applicerad limmängd. 

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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