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FasadeFuging med 
sikahyFlex
sikahyFlex®-250 Facade og sikaFlex® construction+

(med Breeam dokumentasjon)



den 
høytpresterende 
værBestandige 
Fugemassen

SikaHyflex®-250 Facade

Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av 
termisk ekspansjon og  sammentrekning av bygn-
ingselementer. Fugemassen må kunne ta opp disse 
bevegelsene for å holde de indre delene av bygget 
beskyttet mot ytre miljøpåvirkninger. 

avhengig av region og klima er i dag utvendig isolering 
en vanlig design på nye bygninger. 
spesielt på energibesparende renoveringer er dette en 
ideell løsning. i utvendige isolasjonssystemer må det 
stilles spesielle krav til de fugede forbindelser.
på grunn av det tynne pusslaget og det relativt svake 
underlaget må fugemassen velges med omhu for å ikke 
påføre for store belastninger. 

sikas fleksible, lavmodulære og langtidsholdbare fuge-
masser har evnen til å ta opp bevegelser og forhindre 
høye belastninger i fugekantene, noe som igjen sikrer 
tette og holdbare fuger.

sikahyflex®-250 Facade er en 1-komponent, fuktighets- 
herdende, elastisk fugemasse som er velegnet for 
bevegelses- og forbindelsesfuger i:

 Betong fasader
 mur fasader
 eiFs & etics fasader*
 Brystninger på balkonger og gallerier og en rekke 

andre konstruksjoner

godkjenninger og standarder
 en15651 klasse 25 lm for innendørs og utendørs 

bruk og i områder med kaldt klima.
 iso 11600 F 25 lm
 din 18540 F
 astm c920, klasse 100/50
 oppfyller m1 kravene for emisjoner
 emicode ec 1plus r, meget lav emisjon 
 iso 16938-1 ingen misfarging på marmor
 astm c 1248 ingen misfarging på marmor
 tilfredsstiller leed eQc 4.1 

*exterior insulation & Finishing systems (eiFs) / external 
thermal insulation composite systems (etics)
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sikahyFlex®-250 Facade
SikaHyflex®-250 Facade er basert på Sika i-Cure® teknologi. 
Denne nye fuktighetsherdende teknologien og de nyeste 
produksjonsmetoder sikrer fremstillingen av fugemasser 
med de beste egenskaper.

de Beste påFøringsegenskaper

Viktige egenskaper
 lett å trykke ut
 enkel å bearbeide
 lett å glatte
 helt uten sig
 god vedheft til mange 
 underlag
 løsemiddelfri

Gir følgende fordeler
 raskere påføring
 høyere kvalitet på sluttresultatet
 ingen sjenerende lukt fra 
 løsemidler eller andre ingredienser

de Beste egenskaper For Fugedesign

Viktige egenskaper
 ensartet produktkvalitet
 oppfyller iso 11600 F 25 lm
 oppfyller en 15651-1, 
 klasse 25 lm
 oppfyller astm c 920, 
 klasse 100/50
 oppfyller emicode ec 1plus r, 
 meget lav emisjon
 kan overmales

Gir følgende fordeler
 sikkerhet i kalkulasjoner og 

fugedesign selv på svake under-
lag på grunn av den enestående 
bevegelseskapasiteten 

 sikrer at spesifikasjoner og 
 tekniske krav blir oppfylt
 ingen risiko for klager fra beboere 

på grunn av emisjoner og lukt
 overmalbarhet gir store 

muligheter til å velge fasade-
 malinger og farge

de Beste egenskaper For langtidsholdBare Fuger

Viktige egenskaper
 utmerket vær- og aldrings-
 bestandighet
 herding uten bobler
 Bevegelseskapasitet 
 +100/-50% (astm c 719)
 lav belastning på fugekantene

Gir følgende fordeler
 lang levetid på konstruksjonen og 

mindre vedlikeholdskostnader
 slitesterk fugemasse uten feil og 

bobler
 mindre risiko for slipp og lekkasjer 

selv på svake underlag på grunn 
 av den enestående begelses-
 kapasiteten 
 sparer energi til oppvarming og 

kjøling på grunn av holdbare og 
tette fuger

tekniske egenskaper se side 6



den 
universale 
Bygnings-
Fugemassen

Sikaflex® Construction+

Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av 
termisk ekspansjon og  sammentrekning av bygn-
ingselementer. Fugemassen må kunne ta opp disse 
bevegelsene for å holde de indre delene av bygget 
beskyttet mot ytre miljøpåvirkninger. Bevegelsene er 
avhengige av størrelsen på de enkelte bygningsenheter 
(f.eks. prefabrikkerte fasadeelementer), eller variasjo-
nen i termisk bevegelseskoeffisient mellom forskjellige 
typer bygningsmaterialer. strukturelle bevegelser kan 
også være et aktuelt fenomen.

sikas fleksible og langtidsholdbare fugemasser har 
evnen til å ta opp disse bevegelsene, og sikrer dermed 
tette og holdbare fuger.

sikaflex® construction+ er en 1-komponent, fuktighet-
sherdende, elastisk fugemasse som er velegnet for 
bevegelses- og forbindelsesfuger i:
 Betong fasader
 mur fasader
 Brystninger på balkonger og gallerier
 Betongvegger, vindusinstallasjoner og en rekke 

andre konstruksjoner

Godkjenninger og standarder
 en 15651-1 klasse 25 hm
 iso 11600 F 25 hm
 astm c920, klasse 35
 oppfyller m1 kravene for emisjoner
 emicode ec1 plus r, meget lav emisjon
 tilfredsstiller leed eQc 4.1 
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sikaFlex® construction+
Sikaflex® Construction+ er basert på Sika i-Cure® teknologi. 
Denne nye fuktighetsherdende teknologien og de nyeste pro-
duksjonsmetoder sikrer fremstillingen av fugemasser med 
de beste egenskaper.

de Beste påFøringsegenskaper

Viktige egenskaper
 lett å trykke ut
 enkel å bearbeide
 lett å glatte
 helt uten sig
 god vedheft til mange underlag
 løsemiddelfri

Gir følgende fordeler
 raskere påføring
 høyere kvalitet på sluttresultatet
 ingen sjenerende lukt fra 
 løsemidler eller andre ingredienser

de Beste egenskaper For Fugedesign

Viktige egenskaper
 ensartet produktkvalitet
 oppfyller iso 11600 F 25 hm
 oppfyller en 15651-1, 
 klasse 25 hm
 oppfyller astm c 920, 
 klasse 35
 oppfyller m1 kravene 
 for emisjoner

Gir følgende fordeler
 sikkerhet i kalkulasjoner og 

fugedesign 
 sikrer at spesifikasjoner og 
 tekniske krav blir oppfylt
 ingen risiko for klager fra beboere 

på grunn av emisjoner og lukt

de Beste egenskaper For langtidsholdBare Fuger

Viktige egenskaper
 utmerket vær- og aldrings-
 bestandighet
 herding uten bobler
 Bevegelseskapasitet +/-35% 
 (astm c 719)
 Betongaktig og matt overflate

Gir følgende fordeler
 lang levetid på konstruksjonen og 

mindre vedlikeholdskostnader
 slitesterk fugemasse uten feil 
 og bobler
 høy bevegelseskapasitet gir 
 mindre risiko for slipp og lekkasjer
 diskrete fuger med betongaktig 

overflate

tekniske egenskaper se side 7



Produktinformasjon

emballasje 600 ml pose, 20 poser pr. kartong

holdbarhet 15 måneder (lagringstemperatur mellom +5 °c og +25 °c)

Farger hvit, betonggrå, mellomgrå, koksgrå 5057, lys grå, sort

sig 0 mm (iso 7390)

Bevegelseskapasitet +/-25 % (iso 9047)

+100/-50 % (ast c719)

Forlengelse ved brudd 800 % (iso 37)

påføringstemperatur +5 °c til +40 °c

Forbehandling av underlaget sika® aktivator-205 for pulverlakkerte flater og metaller, f.eks. aluminium og stål.
tørketid: min. 15 minutter

sika® primer-3 n for porøse underlag, f.eks. betong, mørtler, mur og gips.
tørketid: min. 30 minutter

sika® primer-215 for pvc og betong på forbindelsesfuger rundt vinduer.
tørketid: min. 30 minutter

primere er kun til forbedring av vedheft. de kan ikke være en erstatning for riktig rengjøring av underlaget, 
eller øke flatens styrke i vesentlig grad. For ytterligere informasjon konferer primertabellen for Fug og lim. 
(Forbehandling kan sløyfes på underlag av høy kvalitet som er tørt, og fritt for støv og fett.) 

sikahyFlex®-250 Facade
SikaHyflex®-250 Facade er basert på Sika i-Cure® teknologi. Denne nye fuktighetsherdende teknologien og de 
nyeste produksjonsmetoder sikrer fremstillingen av fugemasser med de beste egenskaper.
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Produktinformasjon

emballasje 600 ml pose, 20 poser pr. kartong

holdbarhet 15 måneder (lagringstemperatur mellom +5 °c og +25 °c)

Farger hvit, betonggrå, sort

sig 0 mm (iso 7390)

Bevegelseskapasitet +/-25 % (iso 9047)
+/-35 % (ast c719)

Forlengelse ved brudd 800 % (iso 37)

påføringstemperatur +5 °c til +40 °c

Forbehandling av underlaget sika® aktivator-205 for pulverlakkerte flater og metaller, f.eks. aluminium og stål.
tørketid: min. 15 minutter

sika® primer-3 n for porøse underlag, f.eks. betong, mørtler, mur og gips.
tørketid: min. 30 minutter

sika® primer-215 for pvc og betong på forbindelsesfuger rundt vinduer.
tørketid: min. 30 minutter

primere er kun til forbedring av vedheft. de kan ikke være en erstatning for riktig rengjøring av underla-
get, eller øke flatens styrke i vesentlig grad. For ytterligere informasjon konferer primertabellen for Fug 
og lim. 

sikaFlex® construction+
Sikaflex® Construction+ er basert på Sika i-Cure® teknologi. Denne nye fuktighetsherdende teknologien og de 
nyeste produksjonsmetoder sikrer fremstillingen av fugemasser med de beste egenskaper.

7



8



9



10



11



12

FasadeFuging med 
sikahyFlex
sikahyFlex®-250 Facade og sikaFlex® construction+

Sika Norge AS

sanitetsveien 1, 2013 skjetten

pb. 71, 2026 skjetten

tlf.: 67 06 79 00 

Faks: 67 06 15 12

e-post: kundeservice@no.sika.com

www.sika.no


