
Produktdatablad
SikaBond®-535
Januari 2020, Version 02.01
020513030000000003

PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-535
TRÄLIM VINTERTYP KLASS D2

PRODUKTBESKRIVNING
SikaBond®-535 är ett termoplastiskt lim på PVAc-bas 
med kort öppentid för limning av trä vid temperatur -
10°C till +20°C och kan lagras och transporteras ner till 
-40°C.

ANVÄNDNING
Snabbtorkande termoplastiskt lim på PVAc-bas för 
temperaturer ner till -10°C. Limmet har hög draghåll-
fasthet. SikaBond-535 är lämplig för all trälimning in-
omhus som t ex block, fog, skarvlimning av virke, kant-
listning, limning av undergolv i svala och kalla utrym-
men. Vid temperaturer under 0°C förlängs torktiden 
avsevärt. Tänk på att även presstiderna då blir längre.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

PRODUKTINFORMATION

Förpackning 250 ml, 750 ml, 5 liter

Färg Vit, flytande transparant härdad

Hållbarhet 12 månader vid +10°C till +20°C i oöppnad förpacking.

Lagringsförhållanden Tål temporär frysning till -40°C men bör lagras frostfritt.

Densitet ca 1,100 kg/m³

Torrhalt (volym) ca 44%

Termiskt motstånd -30°C till +80°C härdad limfog

Brukstemperatur -10°C till +20°C

Förbrukning ca 0,2 l/m²

Öppentid Ämnen bör fogas samman inom 5 min

Ihoppressningstid Vid -10° ca 24 tim, kortare tid vid högre temp
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UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad 
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Sikapro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler 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 be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der 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 er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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