
Din Sikaforhandler

Alle ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.  
Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for 
det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: 
www.sika.no.

Sika Norge AS 
Industriveien 22
Postboks 76
1483 Skytta 
Telefon +47 67 06 79 00 
Telefax +47 67 06 15 12 
www.sika.no
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SikaBond ®

FoamFix
Know-how 
fra Sika til deg

SikaBond ® FoamFix

Om nødvendig kan mellomrommene mellom platekantene fylles med SikaBond® FoamFix. Når skummet 
er herdet kan det renskjæres med en kniv eller skrapes bort med en rasp.

Fylling av mellomrom

Rengjøring av Sika Boom® pistol 
Skumpistolen må rengjøres med Sika Boom®-Cleaner umiddelbart etter bruk. Dette forhindrer at pistolen 
blir ødelagt ved at skum herder inne i pistolen. 

Rengjøring av ikke herdede skumrester 
Kun ikke herdet skum kan fjernes med Sika Boom®-Cleaner. 
Herdet skum kan kun fjernes mekanisk.

Rengjøring

Tekniske egenskaper
n	Påførings- og underlagstemperatur +5 º C til + 30 º C
n	Temperaturbestandighet for herdet skum -40 º C til + 80 º C
n	Klebefri etter 7 ± 2 minutter
n	Kan skjæres etter 16 ± 4 minutter
n	Brannklassifisering B2
n	Utbytte 48 ± 3 liter rekker til en flate på ca. 13 m2

n	HFK-fri drivgass

Hurtigherdende 

montasjeskum



SikaBond ® FoamFix

Hurtigherdende 
montasjeskum
SikaBond® FoamFix er et polyuretanskum som er 
spesielt utviklet for montering av isolasjons- og 
gipsplater på forskjellige underlag. Skummet 
har rask vedheft, påføres med pistol, er 
hurtigherdende og har lav ekspansjon.

Fordeler ved SikaBond® FoamFix
n		Tidsbesparende – klar til bruk 
n		Enkel, renslig og raskt å påføre 
n		Rask vedheft
n	Velegnet for innendørs, utendørs, vertikale 
 og horisontale montasjer 
n	Ingen skade på materialet i motsetning til 
 mekaniske festemidler

God vedheft til de mest vanlige bygningsmaterialer

GipsplaterBetong

Tre

Mørtler Bitumenholdige 
underlag

Teglverk Metall PVC

Bruksanvisning

 Fjern det sorte lokket på toppen av SikaBond® FoamFix flasken.

 Snu flasken opp ned og skru den fast på ventilen på skumpistolen (Sika Boom® Dispenser).

 Rist flasken godt i ca. 20 sekunder før SikaBond® FoamFix tas i bruk, og gjenta ristingen etter  
 lengre avbrudd.

 Mengden skum kan reguleres på ved hjelp av avtrekkeren og reguleringsskruen bak på pistolen.  
 Herdetiden til montasjeskummet avhenger av temperatur og fuktighetsgrad. Det er derfor anbefalt å  
 teste herdetiden før påføring.

Underlaget må være tørt, fast, rent, fritt for støv og fett. Påfør SikaBond® FoamFix på isolasjonsplaten, 
eller direkte på underlaget. Hold flasken rett opp og ned under påføringen.

Etter å ha påført SikaBond® FoamFix venter man i ca. 4-6 minutter før isolasjonsplaten trykkes mot 
underlaget (skummet trenger en viss reaksjonstid).

Hurtigherdende Forberedelser
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