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SIKAFLEX AT CONNECTION
Universalfugemasse for konstruksjons- og bevegelsesfuger  
 

Bruksområde: 
Tilfredsstiller kravene til de fleste typer konstruksjons- 
og bevegelsesfuger som f.eks. mellom vinduer/dører og 
elementer. Meget god vedheft til de fleste underlag som 
betong, puss, tegl, metall osv.
 
Egenskaper:
•	Bevegelseskapasitet 25 % 
•	Silikonfri og overmalbar (gjør forforsøk)
•	God vedheft på porøse og ikke-porøse underlag
•	Oppfyller EMICODE EC 1 PLUS for emisjoner
•	God UV-bestandighet og fargestabilitet
•	Luktfri og løsemiddelfri
•	Meget god bearbeidbarhet
•	Høye mekaniske egenskaper
• Testet for gjennomtrengning av Radon, ved Statens 

Provningsanstalt 

Tekniske data:
STP Hybridmasse
• Patron 300ml, Pose 600 ml 
• Shore A: 24
• Brukstemp.:  +5 °C - +40 °C 
• Herdetid: > 2 mm/24 timer 
• Mange farger

SIKAHYFLEX-250 FACADE
Høyelastisk profesjonell, værbestandig 
fugemasse for betong, mur og EIFS Fasader

Bruksområde:
Lavmodulær elastisk fugemasse som tilfredsstiller de 
høyeste krav for bevegelses- og forbindelsesfuger i store 
bygningskonstruksjoner.

Egenskaper:
•	Meget god vær- og aldringsbestandighet
•	Bevegelseskapasitet på +100/-50 % (ASTM C 719)
•	Lav belastning på fugekantene
•	Enkel å glatte og bearbeide
•	Meget god vedheft til mange underlag
•	Løsemiddelfri og luktfri
•	Oppfyller M1 kravene for emisjoner
•	Oppfyller EN15651-1 25 LM for innendørs og utendørs bruk 

og i områder med kaldt klima
•	Oppfyller ISO 11600 F 25 LM
• Testet for brannmotstand og klassifisert ifølge EN 13501-2
•	ISO 16938-1 ingen misfarging på marmor

Tekniske data:
Polyuretanmasse 
• Patron 300 ml, Pose 600 ml 
• Shore A: 20
• Brukstemp.: +5 °C til +40 °C 
• Herdetid: 3 mm/24 timer
• Mange farger

FUG

Varenr. SikaHyflex-250 Facade Nobbnr.

448768 Hvit patron 47997418
448770 Betonggrå patron 47997392
448771 Sort patron 47997460
435614 Hvit pose 46542905
469315 Unwhite pose 48492133
435543 Betonggrå pose 46542894
443647 Lys grå pose 47286116
435616 Mørkgrå pose 47286101
435633 Koksgrå pose 48223560
468633 Tegl rød 48223745
435632 Sort pose 48223556

Varenr. Sikaflex AT-Connection Nobbnr.

527077 Hvit patron 51539838
527038 Antikk patron 51539857
527058 Grå patron 51539793
527055 Brun patron 51541034
527050 Sort patron 51539861
108311 Hvit pose 41033929
108314 Antikk pose 41034042
108347 Grå pose 41033994
108315 Mørk grå pose 42443993
151146 Koksgrå pose 41035387
108770 Basalt pose 41034265
108313 Sort pose 41034026
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SIKAHYFLEX-605  
Høykvalitets værbestandig fugemasse 
 

Bruksområde: 
SikaHYFLEX-605 S brukes til 
værbestandig fuging og forsegling der 
det er krav til holdbarhet under krevende 
værforhold. Den er spesielt egnet til 
værforsegling i strukturell glassliming, 
fasade-elementer og vinduer. 
 
Egenskaper:
• Fremragende UV- og værbestandighet
• Bevegelseskapasitet på 50 % (ASTM C 719)
• Meget lett å bearbeide
• Nøytralherdende silikon.
• Tilfredsstiller kravene til 
 EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM og
   EN 15651-2 G CC 25 LM
• EMICODE EC1PLUS R
• LEED® v4 EQc2: Low-Emitting Materials
• ASTM C 920,(klasse 50)
• ASTM C 1248
• ISO 11600 F 25 LM&G 25 LM, 
 ISO 16938-1, DIN 18540 F

Teknisk data:
Silikonbasert 
• Patron 300 ml, Pose 600 ml 
• Shore A: 25
• Brukstemp.: +5 °C til +40 °C 
• Herdetid: Ca. 3 mm/24 timer 
• Sort og Transparent  

Varenr. SikaHyflex-605 Nobbnr.

107624 black 300ml
107625 black 600ml

SIKAHYFLEX-600   
Høykvalitets værbestandig fugemasse 
 

Bruksområde: 
SikaHYFLEX-600 brukes til 
værbestandig fuging og forsegling der 
det er krav til holdbarhet under krevende 
værforhold. Den er spesielt egnet til 
værforsegling i strukturell glassliming, 
fasade-elementer og vinduer. 
 
Egenskaper:
• Fremragende UV- og værbestandighet
• Bevegelseskapasitet på 25 % (ASTM C 719)
• Meget lett å bearbeide
• Nøytralherdende silikon.
• Tilfredstiller kravene til 
 EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM og 
 EN 15651-2 G CC 25 LM
• EMICODE EC1PLUS R
• LEED® v4 EQc2: Low-Emitting Materials
• ASTM C 920, (Klasse 25)
• ISO 11600 F 25 LM&G 25 LM
• SNJF 25 E
• AENOR Marca NF+G25 LM

Teknisk data:
Silikonbasert 
• Patron 300 ml, Pose 600 ml 
• Shore A: 20
• Brukstemp.: +5 °C til +40 °C 
• Herdetid: Ca. 2 mm/24 timer 
• Transparent  

Varenr. SikaHyflex-600 Nobbnr.

514092 transparent 300ml

SIKAFLEX PRO-3 SL 
Selvutjevnende fugemasse for 
gulvfuger 

Bruksområde: 
Bevegelsesfuger og tilslutningsfuger i 
gulv. For innendørs og utendørs bruk. 
Meget godt egnet i parkeringshus, lager 
og produksjonsområder, næringsmiddel- 
industrien, til keramiske fliser og gulvfuger 
i tuneller. Maksimal helling 2 %.

Egenskaper:
• Selvutjevnende
• Ingen luftbobler ved herding
• Oppfyller ISO 11600 F25HM
• Enkel påføring
• Meget god vedheft til de fleste 

underlag
• God kjemisk og mekanisk 

bestandighet
• ISEGA sertifikat for bruk i områder 

med matvarer

Tekniske data:
Polyuretanmasse 
• Pose 600 ml 
• Shore A: 28
• Brukstemp.: +5 °C - +35 °C 
• Herdetid: Ca. 2 mm/24 timer 
• Betonggrå

Varenr. Sikaflex PRO-3 SL Nobbnr.

410863 Betonggrå 600ml 45500821
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FUG

SIKAFLEX PRO-3  
Fugemasse for gulvfuger 

 
Bruksområde: 
Bevegelsesfuger i gulv, gulvfuger 
med kjemikaliebelastning, fuger i 
parkeringsanlegg, fuger i avløpsrenseanlegg og fuger i 
tunneler.  

Egenskaper:
• Oppfyller ISO 11600 F25HM 
• God mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet
• Svært god vedheft til de fleste bygningsmaterialer
• Testet i henhold til retningslinjer fra DIBT for eksponering 

til avløpsvann
• Oppfyller EMICODE EC 1 PLUS for emisjoner
• ISEGA sertifikat for bruk i områder med matvarer
• Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt for bruk i kontakt 

med drikkevann 
• Testet for gjennomtrengning av 
 Radon, ved Statens Provningsanstalt 

  
Tekniske data:
Polyuretanmasse 
• Pose 600 ml 
• Shore A: 37
• Brukstemp.:  +5 °C - +40 °C 
• Herdetid: Ca. 3,5 mm/24 timer 
• Betonggrå  

SIKAFLEX-11 FC+  
Universal elastisk fugemasse og lim  

Bruksområde:
Sikaflex®-11 FC+ er både en fugemasse og et lim, og har 
derfor mange bruksområder: Som en fugemasse ved 
lydtetting, rørgjennomføringer og ventilasjonssystemer. 
Fuging av skillevegger, fuging i metall og trekonstruksjoner 
etc. Som et universallim for innendørs og utendørs liming 
av vindusomramminger, terskler, trappetrinn, fotlister, 
forskalingsbord, prefabrikkerte elementer etc. 
 

Egenskaper:
• Fleksibel og elastisk
• Oppfyller EMICODE EC 1 PLUS for emisjoner 
• Meget god vedheft til de fleste bygningsmaterialer
• Høy mekanisk motstandsdyktighet
• God vær- og aldringsbestandighet
• Absorberer støt og vibrasjoner
• ISEGA sertifikat for bruk i områder med matvarer
• Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt for bruk i 

kontakt med drikkevann
• Testet for gjennomtrengning av 
 Radon, ved Statens Provningsanstalt
 
 
Tekniske data:
Polyuretanmasse 
• Patron 300 ml, Pose 600 ml 
• Shore A: 37
• Brukstemp.: +5 °C til +40 °C 
• Herdetid: Ca. 3,5 mm/24 timer 
• Flere farger  

Varenr. Sikaflex-11 FC+ Nobbnr.

995 Hvit patron 44114015
410628 Betonggrå patron 44113958
1082 Brun patron 44113875
1053 Sort patron 44113837
410269 Hvit pose 44113924
1017 Betonggrå pose 44113678
410176 Lys grå pose 44113905

Varenr. Sikaflex PRO-3 Nobbnr.

422907 Betonggrå 600ml 45500817
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SIKAFLEX TANK N
Olje- og drivstoffbestandig 
fugemasse 

Bruksområde: 
Tankanlegg, garasjegulv, verkstedgulv, 
vaskeanlegg, parkeringsdekker, fly-
plasser (landingsbaner), betongveier og 
renseanlegg.

Egenskaper:
• Bevegelseskapasitet 25 %
• Meget god bearbeidelighet
• Vanntett
• Høy kjemisk bestandighet
• Høy mekanisk styrke
• Siger ikke

Tekniske data:
Polyuretanmasse 
• Pose 600 ml 
• Shore A: 35
• Brukstemp.: +5 °C - +40 °C 
• Herdetid: Ca. 2,5 mm/24 timer  
• Sort, betongrå  

SIKAFLEX TS PLUS
Kjemikalieresistent fugemasse 

Bruksområde: 
Oppgaver innenfor landbruk m.m. hvor 
det kreves et produkt som er 
resistent overfor gjødsel og silofor. 

Egenskaper:
• Bestandig mot kloakk fra 

husholdninger, flytende gjødsel og en 
rekke kjemikalier

• Høy rivestyrke
• Høymodulær elastisk fugemasse
• Bevegelseskapasitet 15 %
• Oppfyller DIBT for avløpsvann
• ISEGA sertifikat for bruk i områder 

med matvarer

Tekniske data:
Polyuretanmasse 
• Pose à 600 ml 
• Shore A: 40
• Brukstemp.: +5°C - +40 °C 
• Herdetid: 2 mm/24 timer 
• Betonggrå 

Varenr. Sikaflex Tank N Nobbnr.

156879 Betongrå pose
183832 Sort pose 43999533

Varenr. Sikaflex TS Plus Nobbnr.

36083 Betongrå pose

SIKAFLEX-68 TF
Elastisk 2-komponent selvutjevnende 
fugemasse for gulvfuger

Bruksområde:
Gulv- og forbindelsesfuger mellom 
betongelementer i kjøre- og gangsoner 
med en maksimum helling på 3 %. 
Godkjent for bruk på flyplasser i 
kombinasjon med Sika Primer-115.

Egenskaper
• Tjærefri og nesten uten lukt
• Testet i henhold til US Federal 

Specification SS-S-200 E
• Høy bestandighet mot kjemikalier 

(ifølge US federal specification del 
4.4.7.)

• Høy mekanisk bestandighet (ifølge 
US federal specification del 4.4.9.)

• Primer Sika Primer-115 benyttes
• Nato godkjent

Tekniske data:
2-komp. polyuretanmasse 
• Sett à 6,8 l 
• Shore A: 25
• Brukstemp.: +5 °C til +35 °C 
• Herdetid: Ca. 24 timer 
• Sort

Varenr. Sikaflex-68 TF Nobbnr.

184087 A+B Sort 11 kg
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LIM

SIKAFLEX-521 FC KLAR
Elastisk fuge- og forseglingsmasse 

Bruksområde: 
Liming av bygningsmaterialer, 
toppforsegling av glasskonstruksjoner, 
bevegelsesfuger, vanntetting 
på kjøkken og bad, karosseri- og 
metall-konstruksjoner, samt som 
fyllingssparkel i sprekker og ujevnheter.

Egenskaper:
• God vedheft mot de fleste overflater
• Overlakkerbar (forforsøk anbefales)
• Luktsvak
• Isocyanatfri

Tekniske data:
MS-polymer 
• Patron à 290 ml 
• Shore A: 45
• Brukstemp.: +5 °C - +40 °C 
• Herdetid: 2mm/24 timer 
• Klar

Varenr. Sikaflex-521 FC Nobbnr.

104551 Klar i patron 42471883

SIKASIL-C  
Bygg- og sanitærsilikon  

Bruksområde: 
Fugetetting på bad, toalett og kjøkken, 
fuger ved metallpaneler, dørterskler 
og vindusbrystninger. Silikon kan ikke 
overmales.  

Egenskaper:
• Tilsatt mugg- og soppdreper
• God aldringsbestandighet
• Luktsvak
• Bevegelseskapasitet 25 %
• God kjemikalieresistens
• For innvendig og utvendig bruk
• Ikke korrosiv  

Tekniske data:
Silikonbasert fugemasse  
• Patron 300 ml og 
  pose 600 ml  
• Shore A: 22
• Brukstemp.: +5 °C - +40 °C 
• Herdetid: Ca. 2 mm/24 timer

Varenr. Sikasil C Nobbnr.

119363 Transparent i patron 22860662
119364 Hvit i patron 22860639
95015 Lys grå i patron 23267891
119365 Manhattan i patron 42471940
71651 Grå i patron 43653078
103753 Mellomgrå i patron 30621189
103754 Mørk grå i patron 23267909
95017 Antrasitt i patron 23267917
103994 Eik i patron 23267925
119362 Brun i patron 22860647
119361 Sort i patron 22860654
104635 Transparent i pose 45478962
103755 Hvit i pose 42200862
103751 Betonggrå i pose 42200900

SIKACRYL-S+  
Akrylfugemasse   

Bruksområde: 
Innvendig fuging ved små bevegelser. 
Hefter til de fleste materialer uten 
bruk av primer, f.eks. tre, gips, betong, 
aluminium etc.   

Egenskaper:
• Overmalbar med elastiske malinger
• Lydisolerende
• Luktsvak
• Pillesikker
• Frostsikker til -15 °C under transport 

 
  
 

Tekniske data:
Akrylmasse  
• Patron à 300 ml og 
   pose à 600 ml 
• Shore A: 20
• Brukstemp.: +5 °C - +40 °C 
• Herdetid: Ca. 2 mm/24 timer 
• Hvit og Lys grå  

Varenr. Sikacryl-S+ Nobbnr.

499804 Hvit NCS S 0502-Y patron 49695361
505551 Hvit NCS S 0502-Y pose 50389761
179038 Grå i patron 22584460
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SIKA PRIMER MR FAST  
Vannbasert primer og fuktkontroll 
for liming av tregulv med SikaBond® 
gulvlim. 

 
Bruksområde:
Brukes i forbindelse med SikaBond® 
lim for tregulv som fuktkontroll, 
underlagsstabilisering og 
vedheftsforbedrer. 

Egenskaper:
• Vannbasert primer
• Oppfyller EMICODE EC 1 PLUS for 

emisjoner
• Blir hurtig berøringstørr
• Enkel å påføre, lav viskositet
• Gir raskere ferdigstillelse
• Reduserer limforbruket
• Anvendelig til renovering av 

eksisterende underlag
• Kan brukes i kombinasjon med 

gulvvarme
• Kompatibel med SikaBond® systemer 

for tregulv
  
  
 

Tekniske data:
Vannbasert • Sett à 4,2 kg 
• Brukstemp.: +15 °C til +30 °C 
• Herdetid: 5 timer 
• Transparent  

Varenr. Sika Primer MR Fast Nobbnr.

410293 A+B 4,2 kg 45479140

SIKABOND-54 PARQUET  
Løsemiddelfritt elastisk lim for 
tregulv/parkett

  
Bruksområde:
For liming av heltre og parkettgulv, 
mosaikk parkett, industriparkett, så vel 
som sponplater. 
 

Egenskaper:
• Hurtigherdende 
• Enkel å påføre 
• Gulvet kan slipes etter 12 timer (+23 

°C / 50 % Rf, tannsparkel B3 / B11)
• Egnet for de fleste typer tregulv 
• Spesielt egnet for problematiske 

tresorter som bøk, lønn og bambus 
• Egnet for liming av tregulv direkte på 

gamle fliser 
• Det elastiske limet reduserer 

overføringen av spenninger mellom 
tregulvet og underlaget 

• Egnet for bruk i kombinasjon med 
gulvvarme

• Limet kan slipes  
  

 
Tekniske data:
Polyuretanbasert 
• Spann à 13 kg 
• Shore A: 34
• Brukstemp.: +15 °C til +35 °C 
• Herdetid: 4 mm/24 timer 
• Parkettbrun  

Varenr. SikaBond-54 Parquet Nobbnr.

423106 13 kg 45501517

SIKABOND-52 PARQUET  
Løsemiddelfritt elastisk lim for 
tregulv/parkett  

Bruksområde:
For liming av heltre og parkettgulv, 
mosaikk parkett, industriparkett, så vel 
som sponplater. 

 
Egenskaper:
• Gulvet kan slipes etter 12 timer (ved 

helliming, +23 °C / 50 % Rf, opp til 1 
mm limtykkelse)

• Elastisk og trinnlydsdempende
• Egnet for de fleste typer tregulv 
• Spesielt egnet for problematiske 

tresorter som bøk, lønn og bambus
• Egnet for liming av tregulv direkte på 

gamle fliser 
• Det elastiske limet reduserer 

overføringen av spenninger mellom 
tregulvet og underlaget 

• Egnet for bruk i kombinasjon med 
gulvvarme 

• Kompenserer for mindre ujevnheter i 
underlaget

• Limet kan slipes

Tekniske data:
Polyuretanbasert 
• Pose 600 ml og 1800 ml 
• Shore A: 34
• Brukstemp.: +15 °C til +35 °C 
• Herdetid: 3,5 mm/24 timer 
• Parkettbrun  

Varenr. SikaBond-52 Parquet Nobbnr.

421116 1800 ml 45501222
424419 600 ml 45501305
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SKUM

SIKA BOOM-S  
Byggskum for kalde og varme dager 
 

Bruksområde: 
Isolering rundt vinduer og dører, tetting 
rundt rørgjennomføringer, utfylling 
av vanskelig tilgjengelige sprekker og 
hulrom inne og ute. 

Egenskaper:
• Kan anvendes ved lave temperaturer 

ned til -10 °C (flasken må holde min. 
+5 °C)

• Aldringsbestandig
• Hurtigherdende
• Lyd- og varmeisolerende
• God vedheft på de fleste materialer
• KFK-fri drivgass
• Kan sparkles og overmales  
  

Tekniske data:
Polyuretanskum 
• Flasker à 500 ml og 750 ml 
• Brukstemp.: -10 °C - +30 °C 
• Herdetid: 12 timer, skjæres 
   etter 30-35 min. 
• Sandgul  

Varenr. Sika Boom-S Nobbnr.

103727 500 ml 40345027
103728 750 ml 40345084

SIKA BOOM-G  
Helårs pistolskum til proffen 

Bruksområde: 
Isolering rundt vinduer og dører, tetting 
rundt rørgjennomføringer, utfylling 
av vanskelig tilgjengelige sprekker og 
hulrom inne og ute. Benyttes sammen 
med Sika Boom®-G Dispenser. 
 

Egenskaper:
• Kan anvendes ved lave temperaturer 

ned til -10 °C (flasken må holde min. 
+5 °C) 

• Nøyaktig påføring
• Hurtigherdende
• Lyd- og varmeisolerende
• God vedheft på de fleste materialer
• KFK-fri drivgass
• Kan sparkles og overmales  
  

Tekniske data:
Polyuretanskum 
• Flaske à 750 ml 
• Brukstemp.: -10 °C - +30 °C 
• Herdetid: 12 timer, skjæres 
   etter 30-35 min. 
• Sandgul  

Varenr. Sika Boom-G All Season Nobbnr.

495445 750 ml 23267958

SIKA BOOM FLEX
Fleksibelt fugeskum for helårsbruk

Bruksområde:
Anvendes for fiksering, isolasjon og fylling 
av fuger rundt vinduer og dører, rørgjen-
nomganger og ventiler. Kan anvendes 
til utfylling av vanskelig tilgjengelige 
sprekker og hulrom der det ikke er mulig å 
utføre tradisjonell isolerende fuging eller 
isolering. Fleksibelt etter herding slik at 
det er mulig å gjøre justeringer ved 
montering av f.eks. dører og vinduer.

Egenskaper:
• Enkel påføring, også vinterstid ned 

til -10°C (flasken må holde minimum 
+5°C)

• Høy ekspansjonsgrad
• Fleksibelt etter herding
• Kan brukes med eller uten pistol
• Hurtigherdende
• Lyd- og varmeisolerende
• Aldringsbestandig
• Drivgassen påvirker ikke ozonlaget
• Inneholder ikke klorparafiner

Tekniske data:
Polyuretanbasert • Flaske à 750 ml 
• Brukstemp.: -10 °C - +30 °C 
• Herdetid: 12 timer, kan skjæres 
   etter 30 – 40 min. 
• Sandgul

Varenr. Sika Boom Flex All Season Nobbnr.

421471 750 ml 48700305
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SIKABOND FOAMFIX  
Hurtigherdende montasjeskum for 
isolasjonsplater 

 
Bruksområde: 
Lavekspanderende polyuretanskum 
for montering av isolasjonsplater på 
forskjellige underlag. Kan 
benyttes til en rekke type plater som: 
EPS, XPS, trefiber og mineralull, kork, 
bitumenbelagte PUR/PIR plater. 
Påføres med Sika Boom®-G pistol. 
 

Egenskaper:
• En flaske rekker til en flate på ca. 13 m2

• God vedheft til betong, 
bitumenbelagte overflater, tre, 
murstein, gips, metall og PVC

• Hurtigherdende
• God strekkfasthet
• Passende til både innvendig og 

utvendig bruk
• Egnet for vertikale og horisontale 

montasjer
• B2 brannklassifisering  
 

Tekniske data:
Polyuretanskum 
• Flaske à 750 ml 
• Brukstemp.: +5 °C - +30 °C 
• Herdetid: 12 timer, 
   kan skjæres etter 30 min 
• Lys gul  

Varenr. SikaBond FoamFix Nobbnr.

182993 750 ml 43672035

SIKABOND ROCK
Montasjeskum for 
konstruksjonsblokker og stein

Bruksområde:
SikaBond Rock er et 1-komponents 
polyuretanskum lim for montering 
av konstruksjonsblokker og stein. 
Påføres med Sika Foam Dispenser 
eller tilsvarende standard pistol for 
fugeskum.

Egenskaper:
• Enkel påføring, med en skumpistol 

som eneste nødvendige verktøy.
• Hurtigherdende
• Klebefri etter 8-15 minutter
• Fullstendig herdet etter 24 timer 
 (+23 °C / 50 % rf.)
• Renslig i bruk
• God strekkfasthet

Tekniske data:
Polyuretanbasert 
• Flaske à 750 ml 
• Brukstemp.: +5 °C - +35 °C 
• Herdetid: 24 timer 
• Sandgul

Varenr. SikaBond Rock Nobbnr.

518000 750 ml 51282700

SIKA BOOM TOP-G  
Isocyanatfritt ekspanderende 
fugeskum for pistol 

  
Bruksområde: 
Anvendes for fiksering, isolasjon og 
fylling av fuger rundt vinduer og dører, 
rørgjennomganger og ventiler. Velegnet 
til lyddemping og utfylling av vanskelig 
tilgjengelige sprekker og hulrom der 
det ikke er mulig å utføre tradisjonell 
isolerende fuging eller isolering.  
 

Egenskaper:
• Elastisk
• Hurtigherdende
• Kan overmales
• Lyd- og varmeisolerende
• God vedheft til de fleste underlag
• Aldringsbestandig
• Isocyanatfritt  

 
Tekniske data:
Silanterminert spesialpolymer 
• Flaske à 500 ml 
• Brukstemp.: +10 °C - +30 °C 
   (flasken bør holde +20 ºC)
• Herdetid: 50 min. ved 30 mm fuge 
• Hvit  

Varenr. Sika Boom Top-G Nobbnr.

159147 500 ml 41806724
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FORANKRING

SIKADUR®-12
Søylelim og reparasjonslim 

Bruksområde:
Faststøping av bolter, samt liming av pre-
fabrikerte betongsøyler med utstikkende 
armering og tilsvarende huller i betong-
fundament.

Egenskaper:
• Hurtigherdende
• Kan anvendes i kuldegrader
• Enkel og rask bearbeiding
• Selvutjevnende

Tekniske data:
• Type: 2-komponent selvutjevnende
• Farge: Grå
• Emballasje: Spann à 10 kg
• Brukstemperatur: -10 °C - +30 °C
• Herdetid: 0 °C - 40 min. +5 °C - 30 min. 
   +10 °C - 20 min. +20 °C - 10 min.
• E-modul: Statisk 8000 N/mm2
• Forbruk: Ca 2 kg/l

Varenr. Sikadur-12 Nobbnr.

64568 10 kg spann 42443100

SIKA ANCHORFIX®-2
Kraftlim til bolter og forankring     
 

Bruksområde: 
Innfesting av armeringsjern, 
murbindere, gjengestenger, bolter og 
lignende, som ønskes fastgjort i betong, 
mur og øvrige massive materialer. Kan 
benyttes både ved loddrett og vannrett 
montering. Sika AnchorFix®-2 benyttes 
fra medium til høy belastning. 
For uttrekksverdier, se produktdatablad.

Egenskaper:
• Hurtigherdende forankringssystem
• Styrenfri epoksy. Kortere forankring
• God vedheft på alle massive, tørre 

materialer
• Anvendes i alle vanlige fugepistoler
• Patronen kan anvendes flere ganger 

(blandespissen må skiftes)
• Testet i hht. ETAG- og ICBO-standard

Tekniske data:
• 2-komponent 
• Løsemiddel- og styrenfri epoksyakrylat
• Farge: Grå
• Patron 300 ml 
• Brukstemperatur: +5 °C - +30 °C
• Herdetid: Ca. 50 min v/+20 °C
• Trekkstyrke kN: 8 mm jern = 6,6 kN 
   (se produktdatablad)

Varenr. Sika AnchorFix-2 Nobbnr.

498259 patron 300 ml 27330109

SIKA ANCHORFIX®-1
Bolte- og forankringslimet     

Bruksområde: 
Innfesting av armeringsjern, 
murbindere, gjengestenger, bolter og 
lignende, som ønskes fastgjort i betong 
og mur. Benyttes også i hulblokker. Kan 
benyttes både ved loddrett og vannrett 
hengende montering. Sika AnchorFix®-1 
benyttes fra lav til medium belastning. 
For uttrekksverdier, se produktdatablad.

Egenskaper:
• Hurtigherdende forankringssystem
• Styrenfri polyester. Luktsvak
• Minimalt svinn av materiale
• God vedheft på alle massive, tørre 

materialer
• Anvendes i alle vanlige fugepistoler
• Patronen kan anvendes flere ganger 

(blandespissen må skiftes)

Tekniske data:
• 2-komponent 
• Løsemiddel- og styrenfri polyester
• Farge: Grå
• Patron 300 ml 
• Brukstemp.: -10 °C - +30 °C
• Herdetid: Ca. 50 minutter v/+20 °C
• Trekkstyrke kN: 8 mm jern = 5,0 kN 
   (se produktdatablad) 

Varenr. Sika AnchorFix-1 Nobbnr.

82145 patron 300 ml 24244709
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Varenr. Sikadur-31 CF Nobbnr.

482450 7,2 kg todelt spann 45488675

Varenr. Sikadur-31 W Nobbnr.

74633 6,2 kg todelt spann

SIKADUR®-31 CF
Epoksylim og sparkel

Bruksområde:
Limeoppgaver som krever tynne limsjikt, 
betongreparasjoner, riss- og overflate-
forsegling, liming til stål, aluminium, poly-
ester, epoksy, glass, stein etc.

Egenskaper:
• Enkel påføring, siger ikke, selv ved 

høye temperaturer
• Kan benyttes på lett fuktige 

overflater
• Svinnfri. Høy styrke
• Svært god vedheft til de fleste 

materialer
• Visuell blandekontroll (2 farger)
• God slitestyrke
• Kan leveres i 2 forskjellige typer, 

normal og rapid

Tekniske data:
• Type: 2-komponent epoksymørtel
• Farge: Grå
• Emballasje: Spann à 1,2 kg og 6 kg
• Brukstemperatur: Ca. +5 °C - +30 °C
• Brukstid: Normal, 40 minutter v/+20 °C
                   Rapid, 20 minutter v/+20 °C   
• Trykkfasthet: Ca. 60-70 N/mm2

SIKADUR®-31 W
Lim mellom gammel og ny betong

Bruksområde:
Lim mellom gammel og ny betong, mørtel 
eller ved liming av stål. 
Anvendes også som primer for øvrige 
Sikadur®-produkter.

Egenskaper:
• Hurtigherdende
• Høy vedheftsstyrke/strekkfasthet
• Enkel i bruk
• Løsemiddelfri

Tekniske data:
• Type: 2-komponent epoksylim
• Farge: Grå
• Emballasje: Spann à 1,2 kg og 5 kg
• Brukstemperatur: +5 °C - +30 °C
• Forbruk: Ca. 0,4–0,8 kg/m2
• Brukstid: Ca. 3 timer ved +20 °C
• Trykkfasthet: Ca. 70 N/mm2

SIKADUR®-32 NORMAL
Lim mellom gammel og ny betong

Bruksområde:
Lim mellom gammel og ny betong, mørtel 
eller ved liming av stål. 
Anvendes også som primer for øvrige 
Sikadur®-produkter.

Egenskaper:
• Hurtigherdende
• Høy vedheftsstyrke/strekkfasthet
• Enkel i bruk
• Løsemiddelfri

Tekniske data:
• Type: 2-komponent epoksylim
• Farge: Grå
• Emballasje: Spann à 1,2 kg og 5 kg
• Brukstemperatur: +5 °C - +30 °C
• Forbruk: Ca. 0,4–0,8 kg/m2
• Brukstid: Ca. 3 timer ved +20 °C
• Trykkfasthet: Ca. 70 N/mm2

Varenr. Sikadur-32 Normal Nobbnr.

485941 6,2 kg todelt spann 42441662
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MØRTLER

Sikacrete B30 
Tørrbetong 

Bruksområde:
Sikacrete tørrbetong foreligger i to 
fasthetsklasser B20 og B30 ihht. 
betongstandarden NS-EN 206-1.etc. 
 

SIKACRETE B20  
Tørrbetong 
 

Bruksområde: 
Sikacrete tørrbetong foreligger i to 
fasthetsklasser B20 og B30 ihht. 
betongstandarden NS-EN 206-1. 

Varenr. Sikagrout-211 Nobbnr.

441691 SikaGrout-211 N 46297175
452043 SikaGrout-211 N (AF) 47445417

Varenr. Sikacrete B20 Nobbnr.
417856 Sikacrete-B20 25kg 44770365

442947 Sikacrete-B20 500kg 46044316

413629 Sikacrete-B20, 1000kg Bbag 45361865

Varenr. Sikacrete B30 Nobbnr.
417858 Sikacrete-B30 25kg 44770354

442948 Sikacrete-B30, 500kg 46044320

413628 Sikacrete-B30, 1000kg Bbag 45361305

SikaMur M5 
Murmørtel 

Bruksområde:
Dette er den mest “vanlige” 
murmørtelen. Passer best  til oppmuring 
av teglstein, lettklinkerblokk, 
betongstein, o.l. samt mindre 
reparasjonsarbeider på vegg. 
 

Varenr. SikaMur M5 Nobbnr.
417855 SikaMur-M5 25kg 44770282

413633 SikaMur-M5, 1000kg Bb 45362285

Farget SikaMur M5 kan leveres på forespørsel.

SIKAMUR KC - MØRTLER  
Murmørtel 
 

Bruksområde: 
SikaMur-KC mørtel egner seg godt 
til muring, slamming og pussing. 
Produktet brukes også til rehabilitering 
av eldre bygninger som tidligere er 
murt/pusset med rene kalkbaserte 
mørtler 

Varenr. Sikacrete B20 Nobbnr.
417852 SikaMur-KC 35/65 25kg 44770320

413630 SikaMur-KC 35/65, 1000kg Bigb 45361975

417853 SikaMur-KC 50/50 25kg 44770301

413631 SikaMur-KC 50/50, 1000kg Bigb 45362240

SIKAGROUT-211 N / (AF)
Ekspanderende mørtel

Bruksområde:
SikaGrout-211 N Ekspanderende mørtel, 
korngradering 0 - 1 mm, Sluttfasthet: > 
60 MPa

SikaGrout-211 N (AF) Frost-resistent,  
ekspanderende mørtel. Korngradering 
0-1 mm.  Fasthet  > 50 MPa.  
Frysepunktreduksjon ned til:  -10°C.

SIKAGROUT-214 N / (AF)
Ekspanderende mørtel

Bruksområde:
SikaGrout-214 N Ekspanderende mørtel, 
korngradering 0 - 4 mm, Sluttfasthet: > 60 MPa

SikaGrout-214 N (AF) Frost-resistent,  
ekspanderende mørtel. Korngradering 0-4  mm.  
Fasthet  > 50 MPa.  Frysepunktreduksjon 
ned til:  -10°C.

Varenr. Sikagrout-214 Nobbnr.

438285 SikaGrout-211 N 46298866
438284 SikaGrout-211 N (AF) 47445421
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SikaRock ZincBolt 
Ekspanderende tørrmørtel 

Bruksområde:
Ekspanderende og utfyllende 
sementbasert tørrmørtel som passer 
til gysing av kamstålbolter, rørbolter, 
kabelbolter, samt varmgalvaniserte 
bolter. Anvendes ved temperaturer over 
+5°C
 

Varenr. SikaRock ZincBolt Nobbnr.
525757 SikaRock ZincBolt 20kg

SikaQuick-506FG
Reparasjonsmørtel 

Bruksområde:
Korrosjonsbeskyttelse, heftforbedrer 
og reparasjonsmørtel (3 produkter i 
ett). Reparasjon av betong og mørtel 
på fasader, balkonger og lignende. An-
vendes ikke i konstruksjoner med store 
belastninger. NS-EN 1504-3: Klasse 3

Varenr. SikaQuick-506FG Nobbnr.
151269 SikaQuick-506FG 27302678

Sika Monotop-352 N
Reparasjonsmørtel 

Bruksområde:
Sika® MonoTop®-352 N er en lettvekts- 
reparasjonsmørtel for lodd- og vannrette 
flater. Spesielt velegnet til håndpåføring og 
våtsprøyting “over hodet”. Inne og utendørs 
på overflater av betong, sementmørtel, 
til utfylling av større avskallinger, avslåtte 
hjørner, huller etc. NS-EN 1504-3: Klasse 3.

Varenr. Sika MonoTop-352 N Nobbnr.
151269 Sika MonoTop-352 N, 25kg 44015841

Sika MonoTop-723 N
Tynnpussmørtel 

Bruksområde:
Sika MonoTop -723 N er en 
sementbasert porefyller og 
tynnpussmørtel for overflate /
etterbehandling. Mørtelen tilfredstiller 
kravet til klasse-R3 i hht. EN 1504-3

Varenr. Sika MonoTop-723 N Nobbnr.
178959 Sika MonoTop-723 N 25kg 44015720

Sika MonoTop-910 N
Tynnpussmørtel 

Bruksområde:
Sika® MonoTop-910 N er 
sementbasert slemmemasse tilsatt 
silikastøv for heftforbedring og 
korrosjonsbeskyttelse.  Produktet 
tilfredstiller kravene i hht.  EN 1504-7 
og er særlig velegnet for kontroll av 
anode-områder (Reparasjonsprinsipp 11, 
metode 11.1  i  hht.  EN 1504-9)

Varenr. Sika MonoTop-910 N Nobbnr.
174781 Sika MonoTop-910 N 25kg 44015803

Icoment-520
Reparasjon og sparkling

Bruksområde:
Reparasjon, sparkling, filsing og 
slemming av betong og sementflater, 
både ute og inne. Anvendes også som 
porefyller ved reparasjon/utfylling 
av luftporer, ujevnheter, avskallinger 
m.m. før eventuell maling. Forbruk 
ca. 1,7 kg/m2 pr. mm lagtykkelse.  NB! 
Som overflatebehandling i drikkevann 
benyttes Sikagard®-136 DW.

Varenr. Icoment-520 Nobbnr.
29696 Icoment-520 B-komp. 21kg

11487 Icoment-520 A-komp. 4kg
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SIKAGARD® 703 W
Vannbasert impregnering til fasader     
 

Bruksområde: 
Vannavvisende impregnering på gamle 
og nye overflater, som f.eks. 
betong, mørtel, murstein, tegl, 
naturstein, hageheller, eternit og 
lignende.

Egenskaper: 
• Vannbasert
• Kraftig vannavvisende effekt
• Sterk inntrengning
• Varig beskyttelse
• Vanndampdiffusjonsåpen
• Endrer ikke overflatens utseende
• Reduserer begroing og forurensning
• Kan overmales med de fleste 

fasademalinger etter 5 timer

Tekniske data:
• Type: Bruksklar
• Emballasje: Kanner à 2 og 5 l
• Farge: Hvit/transparent
• Det anbefales å utføre forforsøk
 

Varenr. Sikagard-703 W Nobbnr.

414463 2 liter
406938 5 liter

SIKAGARD® 705 L
Silanbasert impregnering      

Bruksområde: 
Vannavvisende impregnering på gamle 
og nye overflater der det er 
agressivt miljø, (fukt, salt og frost) som 
f.eks. betongbruer, elementer 
søyler, forstøtningsmurer, mørtel og 
lignende.

Egenskaper: 
• Vannbasert
• Meget god inntregning
• Kraftig vannavvisende effekt
• Varig beskyttelse
• Vanndampdiffusjonsåpen
• Endrer ikke overflatens utseende
• Reduserer begroing og forurensning
• Kan overmales med de fleste 

fasademalinger etter 5 timer

Tekniske data:
• Type: Bruksklar
• Emballasje: Kanner à  25 l og 180 kg fat
• Farge: Klar
• Det anbefales å utføre forforsøk
 

Varenr. Sikagard-705 L Nobbnr.

403279 25 liter
180kg fat

ANTIGRAFFITI
Overflatebeskyttelse

NYHET
info kommer!

Varenr. Antigrafitti Nobbnr.

xxx xxx xxx

FASADEBESKYTTELSE
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SIKAGARD® 550W ELASTIC
Rissoverbyggende tykkfilmsmaling   

Bruksområde: 
Konstruksjoner med krav til 
rissoverbyggende egenskaper, 
karbonatiseringsbremsende egenskaper 
og vanndampdiffusjons-
åpenhet: Fasader, balkonger (underside/
front), bruer, støttemurer, 
lager- og produksjonslokaler, 
garasjeanlegg, kjellere etc.

Egenskaper: 
• Elastisk tykkfilmsmaling
• Rissoverbyggende egenskaper (også 

ved -20 °C)
• Karbonatiseringsbremsende
• Vanndampdiffusjonsåpen
• God vær- og aldringsbestandighet
• Vannbasert

Tekniske data:
• 1-komponent, tiksotropisk 
akryldispersjonstykkfilmsmaling
• Emballasje: Spann à 15 l.
• Leveres i henhold til Sika fargekart og 
NCS.      
   Lagerføres i Travertin 01 (hvit)

SIKAGARD® ELASTOCOLOR 675 W
Vannbasert fasademaling   

Bruksområde: 
Betongfasader hvor det stilles krav til 
god diffusjonsåpenhet og moderate 
krav til rissoverbyggende egenskaper, 
f.eks. fasader, undersider av 
balkonger, grunnmurer, tidligere malte 
fasader med mer. 

Egenskaper:
• Vanndampdiffusjonsåpen
• Vannfortynnbar. God dekkevne
• Karbonatiseringbremsende
• Moderate elastiske egenskaper
• God vær- og aldringsbestandighet

Tekniske data:
• 1-komponent, plastoelastisk, 
karbonatiseringsbremsende, 
vanndampdiffusjonsåpen, 
vannbasert og vannfortynnbar 
akryldispersjonsmaling
• Leveres i henhold til Sika fargekart
og NCS
• Emballasje: Spann à 15 l

SIKAGARD® 680 S
Forsegling og impregnering av 
betongoverflater   

Bruksområde: 
Sikagard®-680 S benyttes som 
dekkende beskyttelsesmaling på 
betong og mørtel der det stilles krav til 
karbonatiseringsbremsende egenskaper, 
vanndampdiffusjonsåpenhet og 
smussavvisende egenskaper: 
Fasader, bruer, støttemurer, lager- og 
produksjonslokaler, garasjeanlegg, 
svømmeanlegg etc.

Egenskaper:
• Karbonatiseringsbremsende
• Vanndampdiffusjonsåpen
• Meget gode smussavvisende 

egenskaper
• Kloridbremsende 
 (i kombinasjon med impregnering)
• Hurtig regnbestandighet
• God vær- og aldringsbestandighet
• Lang levetid

Tekniske data: 
• 1-komponent, løsemiddelholdig 
beskyttelsesmaling på akrylbasis maling 
på akrylharpiksbasis
• Spann à 12,5 kg og 30 kg. 
• Farge: Fargeløs

Varenr. Sikagard-550 W Elastic Nobbnr.

62307 15 liter 42443077

Varenr. Sikagard Elastocolor 675 W Nobbnr.

75738 15 liter 42443266

Varenr. Sikagard-680 S Nobbnr.

527756 12,5 kg
527757 30 kg
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FOR STØPESKJØTER (alle mål i mm)

Varenr.: Innstøpt Betegnelse Båndbredde Tykkelse Rulleengde Nobbnr.:
453835 A-19 190 3,5 30 48436386

440195 A-24 240 3,5 30 48436922

440191 A-32 320 4,5 15 48436246

Varenr.: Utenpåliggende Betegnelse Båndbredde Tykkelse Rulleengde Nobbnr.:
440210 AF-24 240 4 15 48436960

440193 AF-32 320 4 15 48496284

FOR DILATASJONSFUGER (alle mål i mm)
Varenr.: Innstøpt Betegnelse Båndbredde Tykkelse Rulleengde Nobbnr.:
453836 D-19 190 3,5 15 48436405

440196 D-24 240 4 15 48436937

440192 D-32 320 5 15 48436254

Varenr.: Innstøpt Betegnelse Båndbredde Tykkelse Rulleengde Nobbnr.:
440197 DF-24 240 4 15 48436941

440194 DF-32 320 4 15 48496909

VANNTETTING

TETTING AV STØPESKJØTER OG DILATASJONSFUGER MED SIKA OG TRICOSAL FUGEBÅND 
Fugebånd (Waterstop) leveres i ulike materialer og kvaliteter. Den forutsatte belastning, dvs. vanntrykk og bevegelse, vil bestemme 
valget av passende produkt, dets kvalitet og utformning.  Fugebåndene kan benyttes for plass-støpte konstruksjoner i grunnen 
eller til konstruksjoner med vann. Fugebånd for innstøpning eller utenpåliggende montering leveres i nedenstående kvaliteter:

Basismateriale Kvalitet Skjøteteknikk

PVC-P Ikke bitumenbestandig Sveising

Tricomer Bitumenbestandig Sveising

Elastomer Standard gummibånd Vulkanisering

TPO Polyolefin Sveising

SIKA® FUGEBÅND PVC-P
Standard fleksible, myke PVC-bånd til vanntetting av støpeskjøter og 
dilatasjonsfuger i betongkonstruksjoner.

SIKADUR COMBIFLEX OG SIKA DILATEC
Fuge- og tettesystem for fuger som utsettes for ekstreme påkjenninger av så vel bevegelse som av kjemikalier og vanntrykk.  
Store bevegelser kan tas opp i mer enn en retning, samtidig som en perfekt tetting av fugen sikres.  Består av Sikadur Combiflex 
SG-bånd i miljøvennlig TPO (polyolefin) i 1 eller 2 mm tykkelse i ulike båndbredder, samt Sikadur Combiflex CF epoksylim.  Sika 
Dilatec Fugesystem er et sveisbart bitumenbestandig tetningsbånd for konstruksjons- og bevegelsesfuger for sikring av vanntette 
overganger. Kan sveises til PVC-fugebånd.  Limes med Sikadur Combiflex CF-lim.

Produkt Tykkelse mm Bredde cm Rullengde m

Sikadur Combiflex SG-10M 1,0 10, 15, 20, 25 25

Sikadur Combiflex SG-20M 2,0 15, 20, 50 25

Sika Dilatec E-220 1,6 22 30

Varenr.: Produkt Egenvekt kg/ltr Forbruk kg/ltr Emballasje Nobbnr.

486472 Sikadur Combiflex CF lim 1,7 Ca. 0,8 - 1,2 kg 6 kg (A+B) 42882174
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TYPE PROFILER
Varenr.: Profil før svelling Betegnelse Bruksområde Bredde mm Tykkelse mm Meter pr. kartong Nobbnr.:
54814 2003H Tetting av enkle 

betongkonstruksjoner
20 3 Ruller á 20 m

Kart á 140 m
42442014

54815 2010H Støpeskjøter med 
spesielle krav

20 10 Ruller á 10 m
Kart á 50 m

42442025

54817 2507H Støpeskjøter 25 7 Ruller á 10 m
Kart á 50 m

42442033

SVELLEPROFILER OG SVELLEMASSE
SikaSwell profiler er svellende profiler som sveller i kontakt 
med vann beregnet for støpeskjøter og rørgjennomføringer. 
Benyttes for enkel, rask og sikker vanntetting. Leveres i 
materialer basert på svellende gummi, akryl og bentonitt.
Spesielle produkter beregnet for bruk i saltvann kan leveres. 
Monteres enkelt med SikaSwell-S2, svellende lim/fugemasse.

SIKASWELL-P
Gummibasert svellebånd.  Limes direkte med f.eks. 
SikaSwell-S2.  Benyttes til: Tunnelforinger, betongelementer, 
kommunalvarer, støpeskjøter og rørgjennomføringer.Den 
svellende delen av profilen vil kunne svelle opp til 300%.  Tåler 
vanntrykk opp mot 20 m.

SIKASWELL-S2 
Tetningsmasse for alle typer støpeskjøter

Bruksområde:
Tetningsmasse som kan brukes i alle typer støpeskjøter 
uten bevegelse og i kombinasjon med SikaSwell-P og A 
profiler og SikaFuko Swell-1 injeksjonsslange.

Varenr. SikaSwell S2 Nobbnr.
69319 SikaSwell S2 - 300 ml 26938084

SIKAFUKO ECO-1

Bruksområde:
Injeksjonsslangesystem til tetting av 
støpeskjøter i betongkonstruksjoner eller 
for tetting mellom betong og fjell.  Kan 
injiseres med epoksy, polyuretan, akryl 
og mikrosement. Reinjiserbar med akryl 
og sementinjeksjon. Leveres i komplett 
sett med mateslanger, klips, lim etc.

Varenr. SikaFuko ECO-1 Combip. Nobbnr.
415364 50 m

SIKAFUKO VT-1

Bruksområde:
Injeksjonsslange med integrert 
ventilsystem, reinjiserbar med akryl og 
mikrosement.  Tåler høyt vanntrykk.  Til 
bruk både i ferskvann og saltvann.
SikaFuko VT-1 Combipack leveres i 50 m 
eller 200 m komplette sett m/tilbehør.

Varenr. SikaFuko VT-1 Nobbnr.
415360 50 m

3

SIKAFUKO SWELL-1

Bruksområde:
Injeksjonsslange med svelleprofiler. 
Ved riktig montering er injeksjon 
ofte unødvendig. Fungerer både 
som svelletettende profil og 
injeksjonsslange. Injiserbar med akryl, 
polyuretan, epoksy og mikrosement. 
Reinjiserbar med akryl og mikrosement.  
Leveres komplett i sett med 40 m. 
slange, formpakkere, festekroker og 
hjørnestykker. Kan benyttes i både 
ferskvann og saltvann.

Varenr. SikaFuko VT-1 Nobbnr.
402291 40 m 42441537

INJEKSJONSSLANGER
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TILLEGGSPRODUKTER

SIKA CLEANER P  
Rensemiddel for ikke-porøse 
overflater  

Bruksområde: 
Sika® Cleaner P benyttes til å fjerne 
fett, olje, støv og urenheter fra flater 
som f.eks. plast, pulverlakkerte 
metaller og PVDF-belagte metaller før 
påføring av fugemasser og lim. Også for 
rengjøring av glass og metall overflater. 
Brukes kun på ikke-porøse overflater. 
 
Egenskaper:
• Rengjør og renser ikke-porøse 

overflater 
• Gir forbedret heft  
  

 
Tekniske data:
Løsemiddelbasert rensemiddel 
• Flaske à 1 l 
• Brukstemp.: +5 °C til +40 °C 
• Stryk på, stryk av 
• Fargeløs  

Varenr. Sika leaner P Nobbnr.

115920 1 l

SIKA BOOM CLEANER  
Skumrens
  
Bruksområde: 
Fjerning av uherdet skum, samt 
rengjøring av pistoler for Sika Boom®.

    
Tekniske data:
• Flaske à 500 ml  • Transparent 
 

Varenr. Sika Boom Cleaner Nobbnr.

104901 500 ml 23268220

COLMA RENSEVÆSKE
Rengjøringsmiddel   

Bruksområde: 
Fjerning av beskyttelsesfett og andre 
urenheter fra overflatene til følgende 
materialer: Lettmetaller og legeringer, 
stål, rustfritt stål, og GRP. Colma®-
Rensevæske bør ikke anvendes på 
porøse materialer, plast eller maling. 

Egenskaper:
• Spesialutviklet for grovrengjøring av 

limflater og rengjøring av verktøy
• Fettfri
• Effektiv rengjører 
 

Tekniske data:
Løsemiddelbasert
• Flaske à 1 l, 5 l • Tørketid: Min. 15 min. 
• Påføringsmetode: Tørk av med lofritt 
papir / bomullsklut 
• Transparent  

Varenr. Colma Rensevæske Nobbnr.

53777 1 l 24165623
104569 5 l 42443732

SIKA TOOLING AGENT N   
Væske til glatting av fuger   

Bruksområde: 
Anvendes i stedet for såpeoppløsninger, 
som ikke alltid er forenlig med alle 
fuge- og limemasser og kan løse 
opp visse bestanddeler i de påførte 
produkter. Fjern overskytende med vann 
før maling av fuge- og limoverflaten.

Egenskaper:
• Ingen skadelig virkning på 

fugemassen
• Virker ikke aggresivt på maling
• Skånsom mot huden
  

Tekniske data:
Lett uklar skummende væske 
• Flaske à 1 l 
• Holdbar: Uåpnet/frostfri 12 måneder 
 

Varenr. Sika Tooling Agent N Nobbnr.

4612 1 l 45479518

SIKA VISCOBOND  
Flytende Tilsetningsstoff
  
Bruksområde: 
Sika ViscoBond® er et konsentrert 
flytende tilsetningsstoff utviklet til 
bruk som heftforbedrer til mørtler. 
Vanntetthetsevne, vedheft, trykkstyrke 
og bøyestrekkfasthet.  
Produktet er CE-sertifisert etter 
europeisk standard: EN-934-2:T9. 
 
Varenr. Sika Boom Cleaner Nobbnr.

401087 Sika ViscoBond 1,4 Ltr. 44018482
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SIKA PRIMER-3 N  
Primer til Sikaflex, Sikasil, SikaHyflex 
og SikaBond  

Bruksområde: 
Benyttes som primer på porøse 
underlag (betong, tre, tegl) og ikke 
porøse underlag (metall) som skal fuges 
eller limes med Sikaflex®, SikaHyflex® 
og SikaBond® produkter. 
 

Egenskaper:
• Enkel påføring med pensel
• Sikrer optimal heft
• Kan benyttes på lett fuktige underlag 

 
 
 
Tekniske data:
Heftforbedrende primer 
• Boks à 250 ml, boks à 1 l, 
• Brukstemp.: +5 °C - +35 °C 
• Tørketid: Min. 30 min  
• Transparent  

Varenr. Sika Primer-3 N Nobbnr.

114665 250 ml 41422601
122239 1 l 41422577
443768 10 l 42444496

SIKA AKTIVATOR-205  
Rengjøring og aktivering 
 

Bruksområde: 
Rengjøring og aktivering av følgende 
ikke-porøse overflater: Metaller, plast, 
glasert keramikk, malte/lakkerte 
overflater.
 

 

Egenskaper:
Alkoholbasert løsning, med 
vedheftsforbedrende stoff for rengjøring 
og aktivering av overflater før liming 
eller fuging med Sikaflex®, SikaHyflex® 
og SikaBond® produkter. 
 
Tekniske data:
Alkyltitanat i alkoholløsning 
• Flaske à 250 ml og 1 l 
• Brukstemp.: +5 °C - +35 °C 
• Tørketid: Min. 15 min  
• Transparent  

Varenr. Sika Aktivator-205 Nobbnr.

3210 250 ml 23268329
117498 1 l 44018660

Varenr. Sika Power Wipes Nobbnr.

534750 100stk 52025536

SIKA POWER WIPES
Universal for hender, verktøy og 
overflater  

Bruksområde: 
Vasker bort maling, fugemasser, lim, 
tjære, fugeskum, olje, fett og andre 
urenheter 

Egenskaper:
• Inneholder effektive antibakterielle 

tilsetninger
 

Tekniske data:
Boks à 100 kluter  

SIKA® BUNNFYLLINGSLIST  
Polyetylenlist med lukkede celler 
 
Bruksområde: 
Sika®-Bunnfyllingslist benyttes for 
riktig oppbygging av fuger. Fremstilt 
av ekspandert polyetylen med lukket 
cellestruktur, som motvirker at listen 
opptar vann og fuktighet.
  
Egenskaper:
• God råte- og aldringsbestandighet, 

god alkalie- og 
kjemikaliebestandighet

Varenr. Sika Bunnfyllingslist Nobbnr.
105104 6 mm/100 m 26800169
103659 10 mm/50 m 26937953
103660 10 mm/300 m 26800185
103662 13 mm/50 m 26937961
103663 13 mm/375 m 26800193
103664 16 mm/50 m 26937979
103665 16 mm/250 m 26800201
103667 20 mm/50 m 26937987
103668 20 mm/150 m 26937896
103670 24 mm/50 m 26937995
103671 24 mm/100 m 26937904
103672 30 mm/60 m 26937912
103673 35 mm/150 m 26937920
104702 40 mm/120 m 26937938
103674 50 mm/85 m 26937946
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TILLEGGSPRODUKTER

FORSKALINGSOLJE

SIKA SEPAROL® W -120
Biologisk nedbrytbar formolje

Bruksområde: 
Separol WB-130 er en bionedbrytbar 
oljeemulsjon som benyttes som 
formolje på tette og ikkesugende 
forskalinger for å oppnå tette og 
porefrie betongoverflater. Produktet 
egner seg for innendørs påføring, typisk 
elementstøp, da produktet ikke avgir 
helseskadelig oljetåke (aerosoler). 

Egenskaper: 
• Vannbasert, løsemiddelfri
• Mineraloljefri
• Lavviskøs
• Biologisk nedbrytbar
• Miljøvennlig

Tekniske data:
• Universal, vannbasert, biologisk 
nedbrytbar formolje 
• Emballasje: Kanner à 10 l, fat à 200 l 
og container à 1000 l 

SEPAROL WAX 
Voksbasert formslippmiddel

Bruksområde: 
Separol Wax kan benyttes til alle typer 
forskalingsmateriale som benyttes til 
betongstøping. Vindus- og dørformer. 
Profiler, hylser, bunnringer. Utsparinger.

Egenskaper: 
• Kjemisk/fysisk virkende 

formslippmiddel som minsker 
    friksjonen kraftig ved avforming. 

Dette reduserer omfanget av 
    etterreparasjoner av betongen så vel 

som av forskalinger.

Tekniske data
• Parafinbasert voks spesielt fremstilt 
for å forenkle vanskelig avforming 
av forskalingstøpt betong eller 
elementstøpt betong (prefab) 
• Emballasje: Spann à 15 liter

NYHET FEBRUAR
Syntetisk olje

Bruksområde: 
Allround. Benyttes på byggeplasser og 
betongelementfabrikker og er velegnet 
til: Glatt og ikkesugende forskaling, 
loddrett og vannrett forskaling, samt 
strukturforskaling

NYHET
mer info kommer!

Tekniske data:
• Universal, vannbasert, biologisk 
nedbrytbar formolje 
• Emballasje: Kanner à 10 l, fat à 200 l 
og container à 1000 l

Varenr. Separol Wax Nobbnr.

105151 15 liter 45488584

Varenr. xxx Nobbnr.

xxxx xxxx xxx

Varenr. Separol W-120 Nobbnr.

506959 10liter
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HERDEMEMBRAN / STØVBINDER

SIKATOP® 72
Finnes i Antifrost versjon

Bruksområde: 
Allround herdemembran for bruk 
på nystøpt betong, hvor overflaten 
utsettes for uttørking.  Produktet er 
særlig godt egnet til industrigulver og 
dekker da produktet ikke etterlater 
voksrester i overflaten.

Egenskaper: 
• Kan brukes på betongoverflater som 

skal etterbehandles, men 
    for å sikre optimal vedheft på gulv 

med store mekaniske 
    belastninger, skal herdemembran 

fjernes mekanisk

Tekniske data:
• Tyntflytende, hvit emulsjon på 
akrylbasis som benyttes til å forhindre 
tidlig uttørking av nystøpt betong 
• Emballasje: Kanner à 25 l, fat à 200 l 
og container à 1000 l

SIKAFLOOR CUREHARD-24 
Transparent overflateherder

Bruksområde: 
Sikafloor®-CureHard-24, en komponent, 
klar sodiumsilikat basert væske , som 
herder og forsegler fersk eller herdet  
betong.

Egenskaper: 
• Klar til bruk
• Forbedret kjemisk motstandsevne 

og slitestyrke sammenlignet med 
ubehandlet betong

• Reduksjon av støv på betongflater
• Redusert vanntap på ny betong 

under avbinding
• Fargeløs og luktfri
• Miljøvennlig

Tekniske data
• Parafinbasert voks spesielt fremstilt 
for å forenkle vanskelig avforming 
av forskalingstøpt betong eller 
elementstøpt betong (prefab) 
• Emballasje: Spann à 15 liter

PURIGO SOL
Støvbinder  

Bruksområde: 
PurigoSol er en 1-komponent støvbinder 
basert på syntetiske plaststoffer og 
aktive mineralske komponenter som 
reagerer kjemisk ved å danne en hard 
støvfri overflate.

Egenskaper: 
• Økonomisk i bruk - rask og enkel 

påføring - lite vedlikehold
• Reduserer overflatestøv
• Reduserer betongens porøsitet og 

kapilærsug
• Gjør overflaten hardere og bedrer 

motstandskraften i aggressive 
miljøer

• Økt resistens mot olje, fett, 
organiske syrer og fortynnede baser

Tekniske data:
• 1-komponent støvbinder basert 
på syntetiske plaststoffer og aktive 
mineralske komponenter
• Hvit i væskeform, tørket fargeløs
• Emballasje: Kanner à 5 l
• Brukstemperatur: Minimum +5 °C 
• Tørketider: Støvtørr etter 2-3 timer og 
gangbar etter 24 timer v/20 °C.

Varenr. Purigo sol Nobbnr.

7097 5 l 44639518
71893

Varenr. SikaTop 72 Nobbnr.

499011 25 l
499013 200 l
506490 1000 l
499062 Anti Frost 

Varenr. Sikafloor CureHard-24 Nobbnr.

506956 10 liter
99044 25 liter
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CARBON FORSTERKNING

SøylerGulv DekkerVegger Bjelker MurveggerUtsparinger

Sika Carbodur kompositt    forsterkningssystem
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KRAV TIL FORSTERKNINGSSYSTEM
Når brukslasten påføres, absorberer 
båndene strekkreftene proposjonalt 
med stålarmeringen. En ubrukt last- 
bæringsreserve må være tilgjengelig i 
betongens trykksone i den eksisterende 
strukturen. Limlaget må være i stand til 
å utjevne eventuelle belastningstopper. 
Jo bedre utjevningen er, jo større 
er andelen av lastoverførende 
limoverflate.

KONSTRUKTIVE KRAV:
• Statiske laster
• Dynamiske laster
• Rissvidder
• Svinn
• Levetid

Korrosjonsresistens er en viktig 
faktor for lang levetid. Sika CarboDur-
bånd har høy kjemisk motstand mot 
forurensning som normalt forekommer 
på konstruksjoner.

MILJØPÅVIRKNINGER:
• Temperatur
• Fukt
• Frost/tine
• Korrosjon
• UV-stråling

Forsterkning av armert betongdekke 
med SIKA CARBODUR SYSTEMET:
Sikadur 30 epoksylim og Sika CarboDur 
–bånd.

FORDELER:
• Definerte ytelsesegenskaper
• Stort utvalg av dimensjoner – 
 optimal design
• Tilgjengelig i ulike E-moduler
• Produsert klar til bruk
• Kan anvendes ved lave 
 temperaturer ved hjelp av 
 oppvarmingssystem (heater)
• Kan forspennes
• Meget høy strekkfasthet

Påføring av SikaWrap for forsterkning av 
en brusøyle mot påkjørsler.

FORDELER:
• Skjærforsterkning
• Sammenstøt og 
 sprengningsmotstand
• Meget fleksibel for små deltaljer
• Enkel å anvende på sirkulære og 
 firkantede seksjoner
• Høy styrke
• Karbonfiber, glassfiber og 
 hybridduker er tilgjengelig

SIKA CARBODUR –BÅND SIKAWRAP –DUK  VÅT- 
ELLER TØRR PÅFØRING
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TAK

• PVC og FPO ett-lags membraner
• Et vidt spekter med innfestningsløsninger
• Termisk isolasjon
• Prefabrikerte detaljer
• Mekanisk innfestede tak er det mest kostnadseffektive 
 alternativet for eksponerte tak

• Rask installasjon oppnås med mekanisk innfestning
• Installasjon nesten ikke væravhengig
• Sarnafil/Sikaplan takfolie har en polyesterforsterking for 
 ta opp store vindkrefter 

PVC TAKMEMBRANER

Type:
PVC membraner 

Bransjenavn: 
Sarnafil, Sikaplan

Fordeler:
• Etablert teknologi med lang meritliste
• Tilgjengelige produkter for eksponerte tak med høy 
 brannmotstand
• Lett å reparere
• Mulig for kundetilpasset løsninger 
 (farve, profiler  og grafikk)
• Homogene varmluftsveisede skjøter
• Enkel håndtering og lav vekt
• Godt tilpasset under forskjellige klimatiske forhold
• Rask montering uavhengig av været
• Fleksibel
• Uten åpen flamme ved montering
• Resirkulerbart

FPO TAK MEMBRANER

Type:
Polyolefin membraner

Bransjenavn:
Sarnafil-T (miljøfolie)

Fordeler:
• Høy kjemisk motstand
• Egnet for bruk på underlag av bitumen, 
 EPS, XPS eller PIR
• Tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof t2
• Ingen migrering
• Lang levealder
• Lett å reparere
• Rask installasjon
• Fremragende miljøprofil
• Resirkulerbart
• Varmluftsveisede skjøter
• Utprøvd i mer enn 25 år

SIKA, VERDENSLEDENDE MED ETT-LAGS MEMBRANER

SIKA ER EN AV DE MEST erfarne produsenter av ett-lags membran takbelegg. Vi arbeider ut fra 
en unik kunnskap basert på over 50 års erfaring med forskning, utvikling, produksjon og montasje 
av takfolier og membraner. Produktene og tilbehør er av meget høy kvalitet..
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LAGER OG LOGISTIKKOMRÅDER
Bedrifter må produsere store mengder med varer i tide for 
å sikre en god økonomi.  I produserende industri hvor varer 
blir behandlet og lagret, som produksjonslinjer, lager og av- 
og pålastningsområder osv. , trengs gulvløsninger som er 
spesialtilpasset hvert enkelt behov.  

Det vil alltid være viktig å ta hensyn til at belastningen for 
disse gulvsystemene er utviklet for å tåle større belastning 
enn det de blir utsatt for.  Det vil derfor i en planleggingsfase 
være viktig å ha forståelse for hvilken belastning området i 
fremtiden vil bli utsatt for.  

Dette vil inkludere mekanisk og  kjemisk belastning, 
mulighet for enkel rengjøring, så vel som støvdempning.  For 
å sikre holdbare gulvløsninger i mange år innhentes disse 
opplysninger  i forkant.

SIKAFLOOR SYSTEMER FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN 
OG ANDRE EKSTREMT BELASTEDE OMRÅDER
Den største utfordringen for gulvsystemer er de områdene 
som er avsatt til matvare-produksjon.  Gulvene skal ikke bare 
kunne tåle ekstrem mekanisk belastning, men også rengjøring 
med aggressive kjemikalier, samt kaldt og varmt vann.  

Arbeidstemperaturen i slike miljøer varierer fra -40°C til 
+120°C.  Disse gulvsystemene skal også tilfredsstille krav som 
tar hensyn til sklisikkerhet.

SIKAFLOOR OG SIKAGARD LØSNINGER FOR 
RENROMSOMRÅDER
Den største utfordringen for gulvsystemer i ulike miljøer er 
som oftest de arealer som er avsatt til produksjon.  

Gulvene skal ikke bare kunne motstå ekstrem mekanisk 
belastning, men også rengjøring med aggressive kjemikalier 
og kaldt og varmt vann.  Arbeidstemperaturen i slike miljøer 

varierer fra -40°C til +120°C.  Disse gulvsystemene skal også 
tilfredsstille krav til sikkerhet med hensyn til sklisikkerhet.

SIKA GULVLØSNINGER FOR BALKONGER, 
TERRASSER OG GANGVEIER 
Sika har utviklet en mengde balkongsystemer med høy 
kvalitet for å unngå, samt løse vanninntrenging på disse 
konstruksjonene. Avhengig av kravene leverer vi en serie 
sertifiserte systemer med flere varianter av dekorative 
utførelser. 

SIKA GULVLØSNINGER FOR PARKERINGSHUS
Parkering har fått en viktig rolle å spille i vår mobile hverdag, 
spesiellt viktig er det i tettbebygde steder og områder som 
flyplasser og kjøpesentre, dette er områder som er i stadig 
utvikling/ekspandering, noe som igjen øker behovet for større 
parkeringområder. Skal man bygge nye P-hus, bygge på eller 
rehabilitere gamle har Sika en løsning for dette.

SIKA COMFORTFLOOR GULVLØSNINGER FOR 
KOMMERSIELLE OG OFFENTLIGE AREALER
Sika har utviklet gulvløsninger rettet mot alle typer 
kommersielle og offentlige bygninger, som skoler, museer, 
forretninger, fritids- og helsesentre, samt boliger hvor 
individuell design skal kombineres med komfort og 
brukervennlighet.

SIKAFLOOR®  TERRAZZO GULVSYSTEMER
Gjennom ny teknologi har vi videreutviklet et av verdens 
eldste og mest tradisjonsrike håndtverk. Sikafloor® Terrazzo 
kombinerer de reelle fordelene for en av de eldste former for 
dekorative gulv med dokumentert herdeteknologi.  Det skapes 
en overflate som både fremstår pen og varig.
Ubegrensede, skreddersydde former, mønstre og design 
kan lages gjennom en kombinasjon av et stort spekter av 
farger og et bredt utvalg av nye eller resirkulert farget tilslag, 
innebefattende marmor og granitt, porselen, perlemor, glass, 
plast osv.

GULV
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.0 GENERELT
1.1.  I disse salgs- og leveringsbetingelsene omtales Sika Norge 

AS som “Leverandøren”, og kjøper som “Kunden”.
1.2. Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser gjelder 

samtlige leveranser fra Leverandøren med mindre det i det 
enkelte tilfelle skriftlig er avtalt noe annet.

1.3. Ved mottak av leveranse fra Leverandøren, aksepterer 
Kunden disse salgs- og leveringsbetingelsene. Eventuelle 
kjøpsbetingelser fra Kunden er ikke bindende for 
Leverandøren, og kan ikke i noe tilfelle anses akseptert 
med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd.

1.4. Disse salgs-og leveringsbetingelser trer i stedet for 
kjøpsloven og annen fravikelig lovgivning.  I forbrukerkjøp 
gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene med de 
endringer som følger av forbrukerkjøpslovens ufravikelige 
regler.

2.0 PRISER
2.1. Alle produkter leveres til Leverandørens ordinære 

salgspriser, ekskl. m.v.a., i henhold til gjeldende prisliste pr. 
ordredato med mindre annet er skriftlig avtalt.

2.2. Leverandøren forbeholder seg i alle tilfelle rett til å 
regulere avtalte priser forholdsmessig i henhold til 
avgiftsendringer eller andre vedtak fra myndighetene, 
og som er iverksatt før levering.  Det samme gjelder 
ved økte kostnader for selskapet som følge av høyere 
råvarekostander, endrede valutakurser, streik, krig, 
naturkatastrofer eller force majeure for øvrig.

2.3. Utstedelse av papirfaktura belastes med Fakturagebyr 
papir på kr. 39,-.

2.4. Det beregnes et småordregebyr på kr. 300,- for ordrebeløp 
mindre enn kr. 3 000,- eks. m.v.a., i tillegg til  fraktutlegg.

2.5. Bestillinger som skal hentes må være oss ihende senest 
kl. 13.00 dagen i forveien.  Ved behov for henting av varer 
samme dag belastes ordren med et hentegebyr på kr. 
250,-.  

2.6. Et tilbud er gyldig i 30 - tretti - dager med mindre annet er 
skriftlig avtalt.

3.0 LEVERING
3.1. Alle leveranser skjer EXW i overensstemmelse med 

siste utgave av Incoterms, med mindre annet er 
skriftlig forhåndsavtalt.  I tilfeller hvor det er avtalt at 
Leverandøren dekker fraktkostnader, gjelder dette kun 
for innenlands frakt. Øvrige fraktkostnader dekkes av 
Kunden. Leverandøren  tegner kun forsikring etter skriftlig 
bestilling fra Kunden, og for dennes regning.

3.2. Alle priser inkluderer emballasje, som ikke tas i retur 
med mindre annet fremgår av prislisten. Kanner, fat, 
palletanker og europaller, belastes i henhold til gjeldende 
prisliste. Ved retur av palletanker i rengjort og ubeskadiget 
stand, krediteres kunde i henhold til prisliste.

3.3. Ved forhåndsavtalt levering CPT,  må Kunden påse at 
mottakerstedet (siloer, tanker, lager m.v.) er egnet, og 
tilstrekkelig  forsvarlig og hensiktsmessig sikret og 
merket.  

3.4. Kunden plikter å undersøke leveransen ved mottak for å 
avdekke eventuelle avvik fra ordrebekreftelsen, jfr. Pkt. 7.2.

4.0 BETALING
4.1. Når intet annet er avtalt skriftlig er betalingsfristen 30 

dager fra fakturadato. Betaler ikke kjøperen ved forfall, 
påløper renter i h.t. Lov om renter ved forsinket betaling 
av 1976 fra forfall til betaling skjer, med mindre annen 
rentesats er oppgitt i fakturaen. Ved forsinket betaling 
påløper videre inndrivelsesomkostninger, herunder 
purregebyr, jf. også inkassoloven.

4.2. Kunden har ikke rett til videresalg eller bruk av varene før 
de er betalt. Leverandøren har salgspant i de leverte varer 
inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og 
omkostninger, er betalt, jfr. Panteloven paragraf 3-14 flg.

5.0 RETURER
5.1. Leverandørens produkter leveres med de spesifikasjoner 

og egenskaper som er angitt på produktets 
produktdatablad med mindre annet er skriftlig avtalt.  
Siste versjon finnes på www.sika.no

5.2. Kunden er selv ansvarlig for at bestilt og levert produkt er 
egnet til formålet.

5.3. Standardvarer selges ikke med returrett og tas kun i retur 
etter forutgående avtale. Varer som er spesielt tilvirket 
etter kjøpers spesifikasjoner, samt ikke lagerførte varer tas 
ikke i retur.

5.4. Kreditering av slike returvarer skjer til redusert pris 
fastsatt av leverandøren.  Returfraktutgifter bæres av 
kjøper.  

5.5. For varer som returneres, men som ikke blir godkjent 
av Leverandøren må det påregnes evt miljøavgifter ved 
destruksjon.  

6.0 FORSINKELSE
6.1. Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står 

Leverandøren fritt til å velge leveringstidspunkt, og kan 
ikke holdes ansvarlig for forsinkelse.  Kunden kan heve 
kjøpet hvis forsinkelsen er vesentlig, forutsatt at varen 
ikke er tatt i bruk.

6.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes 
naturkatastrofer, krig, brann, streik, lockout eller annen 
force majeure.

6.3. Leverandørens eventuelle erstatningsansvar omfatter 
kun kundens direkte økonomiske tap med mindre 
Leverandøren har handlet uaktsomt.  Erstatningsansvaret 
er i alle tilfeller begrenset til det beløp som tilsvarer pris på 
varene som er forsinket. 

6.4. For at ansvar skal kunne gjøres gjeldende må skriftlig, 
begrunnet reklamasjon foretas omgående og senest innen 
8 dager etter levering.  Produksjonskode må oppgis og kopi 
av aktuell faktura vedlegges reklamasjonen.

7.0 MANGLER
7.1. Mangler ved leverte produkter kan bare gjøres gjeldende 

ved skriftlig reklamasjon til Leverandøren med angivelse 
av produksjonskode og med samtidig oversendelse av 
kopi av faktura.  Påberopt mangel må begrunnes og 
dokumenteres.

7.2. Reklamasjon må foretas omgående, og for synlige 
mangler og senest innen 8 dager etter leveranse, jfr. Pkt. 
3.4.  Mangler kan ikke i noe tilfelle påberopes senere enn 6 
mnd. fra levering.

7.3. Er mangelen vesentlig kan Kunden heve kjøpet.  For øvrig 
foretar Leverandøren omlevering.

7.4. Mangelansvaret omfatter ikke erstatning for Kundens 
indirekte tap og forutsetter for øvrig at mangelen kan 
tilbakeføres til uaktsomhet fra selskapet. Leverandørens 
erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til avtalt pris 
for de mangelfulle varer.

7.5 Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i 
forbindelse med anvendelse av Leveranadørens produkter 
er gitt i god tro, basert på Leverandørens inneværende 
kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig 
lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.   
I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og 
lokale forhold være av en slik karakter at verken 
denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger 
eller noen annen form for råd  kan innebære noen 
garanti med hensyn til det bearbeidede produktets 
omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, 
ei heller noen annen form for juridisk ansvar. 

8.0 PRODUKTANSVAR
8.1. Kunden, evt. annen bruker av produktene,  må teste 

produktets egnethet til den aktuelle anvendelse og bruk.
8.2. Leverandøren har produktansvar i henhold til 

produktansvarsloven.
9.0 TVISTER
9.1. Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene 

å forsøke og komme frem til en minnelig ordning gjennom 
forhandlinger.  Tvister kan etter dette bringes inn for 
Leverandørens verneting, med mindre partene blir enige 
om voldgiftsbehandling etter reglene i lov om voldgift.

9.2. Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående 
disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.



46 47PROSJEKT PRODUKTKATALOG PROSJEKT PRODUKTKATALOGWWW.SIKA.NO

THE ECHO 
OF NATURE
  HARBIN OPERA HOUSE
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The Harbin Opera House is situated in the wetlands of the Songhua River in 
Northeast China and is  designed to reflect the force and spirit of the north-
ern city’s untamed wilderness and rigid  climate, with an appearance of snowy 
mountains. In February 2016, the opera house was named one of the world’s 
best buildings by ArchDaily*. Sika China has played its part in creating this 
amazing landmark, using its silicone sealants to bond the aluminum cladding 
and glass facades. 

The sealants have to be able to withstand seasonal temperature changes for a period in excess of 10 years. In 
winter, when the snow melting device installed at the bottom of the aluminum cladding facade begins to work, 
the facade’s temperature will immediately rise 90°C from -40°C  to 50°C . Under such conditions, a standard 4,000 
mm by 2,000 mm aluminum cladding panel will experience a 9.7 mm linear deformation, which must be absorbed 
by the sealants.  Sikasil® WS-305 CN, known for its excellent movement capability, can ensure a long durable 
function for such joints.



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

GLOBAL, MEN LOKAL 
SAMARBEIDSPARTNER

HVEM ER VI
Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. 
Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av 
kjemiske produkter til bygg, industri og offshore. Vi leverer løsninger 
innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, for-
sterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.
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